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  كليّة الشريعة
 قسم الفقه

  

  

 تحفة الناسك بنكت المناسك  ] [

  هـ) ٩١١ليف: العّالمة جالل الدين عبد الرّمحن بن أيب بكر السيوطي، رمحه هللا (ت 
  دراسًة وحتقيقاً 

  
  مشروع رسالة علمية مقّدم للحصول على درجة العاملية (املاجستري)

  
  إعداد الطّالب

  ليل عجرم خبن حسن  بن طارق
  )٢٦٥٢٩٩٧٣٦الرقم اجلامعي (

  
  

  العلمي:  إشراف
  إبراهيم السنايند.   . أ

  
 هــ ١٤٣٦-١٤٣٥العام اجلامعي: 
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  مقّدمةـال

 رب العاملني، والصالة والسالم األتـمـّان األكمالن على خري خلق هللا أمجعني،  احلمد
ديه إىل يوم الدين. نب   ينا حممد وعلى آله وصحبه ومن اسّنت بسّنته واهتدى 

  بعد: أّما

هلدى ودين احلق ليخرج الناس من الظلمات إىل  قدف أرسل هللا تعاىل رسوله 
ذنه، ويهديهم إىل صراطه املستقيم.  الكرمي الرسالة، وأّدى األمانة،  قد بّلغ النيبّ و النور 

ه مِ  وجاهد يف هللا حقّ  ه اليقني، فصلوات هللا وسالمه عليه إىل يوم ن ربّ جهاده، حىت أ
نّيني، أئمة  ت، وإمنا وّرث العلم، فكانوال ديناراً  الدين، مل يورث درمهاً  ورثته العلمـاء الّرّ

م خرياً  م خري مسلك، مسلك التفّقه يف الدين، حىت أصبحوا  الدين. أراد هللا  فسلك 
الدجى، حفظوا دين هللا، علماً، وعمًال، ودعوة، ونصحاً، وتعليماً،  ومصابيح هلدىأئمة ا

م على بصرية وتكون عقودهم  ليفاً. سّهلوا العلوم الشرعية لألمة لكي يعبدوا رّ و
م يف هذه احلياة الدنيا حالًال طيباً.   ومعامال

احملّقق، فضيلة العالمة، الفقيه، األصوّيل، املفّسر، ومن هؤالء األئمة األعالم، 
 هـ ٩١١، رمحه هللا املتوىف سنة جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطياملدّقق، 

ً عظيماً، وعلماً غزيراً، وحتقيقات دقيقة،  رمحه هللا تعاىل برمحته الواسعة. ترك لنا ترا
  ومؤلفات نفيسة، علم ذلك من اطّلع على كتبه واستفاد منها.

لدر املنثور يف ا ويف التفسري ،ان يف علوم القرآناإلتقيف علوم القرآن  أّلف

ملأثور اجلامع الصغري يف أحاديث  ،اجلامع الكبرياحلديث كتابه العظيم يف ، التفسري 

ويف  ،األشباه والنظائر ويف القواعد ،احلاوي يف الفتاوي، ويف الفقه النذير البشري

الآللئ املصنوعة يف األحاديث  يف مصطلح احلديثو ، األلفية يف النحو النحو

  وغري ذلك من الكتب النافعة.  ،املوضوعة
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ومن فضل هللا تعاىل علّي أن وفقين لالطالع على خمطوط نفيس يف فقه اإلمام 
حتفة الناسك بنكت  أال وهو اإلمام جالل الدين السيوطيمن مؤلفات  الشافعي

ين شرف ا نكت املناسك اإليضاح يف مناسك لدين النووي للكتاب العظيم لإلمام الر

، فإنه احلج عبادةيف  فةاملؤلّ كتب الأهم  من يف املناسك اإليضاح يعترب. و احلّج والعمرة

رمحه هللا  هوهدفيبني ويوضح املناسك غاية الوضوح كما يشري إىل ذلك عنوان الكتاب. 
اء غريه عما أن يستغين به كل من قرأه من طالب العلم وغريهم عن استفت ،من تصنيفه

   عليه. له شيء من املسائل إال وجده فيه منصوصاً  يعرض ن الحيتاج إليه، وأ
ولكن كّلما تباعد الزمان عن عهد النبوة؛ اشتد وعظم اجلهل بني الناس، فيقوم 

ثراء املذهب واإليضاح والتبيني، وتقريب  العلماء الراسخون كل طبقة من الطبقات 
ألسلوب الصعب، وضرب األمثلة، وكثرة التفريعات، البعيد عن األذهان، وحلِّ ا

واالستيعاب مما ال غىن عنه. فمن مثّ، قام اإلمام الراسخ جالل الدين  ،واالستقصاء
ذه الوظيفة الشريفة بنكته احلسان على كتاب النووي اإليضاح.   السيوطي 

ن أسأل هللا تعاىل أن يوفقين لتحقيق هذا املخطوط كما ينبغي وأن يعصمين م
  الزلل، إنه وّيل ذلك والقادر عليه. 
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  ة البحث:خطّ 

  ّوأسباب االختياراملراد حتقيقهالعلمّية  لكتابية ااألمه ،: 
 

  مكانة اإلمام السيوطي العلمية:  -  أ
من أعالم املسلمني الذين يتمّيزون بَسَعة اطالعهم،  يعّد السيوطي 

  ومشاركتهم يف صنوف العلوم، وكثرة التآليف.

السيوطي صاحبها شهرة يف حياته وبعد مماته، ورزق هللا مصنفاته  أورثت مؤلفات
ليفًا واختصاراً، وأّلف يف كثري  االنتشار يف أصقاع األرض، فقد كان أغزر أهل عصره 

جلملة، فهي تبلغ حنو ( ويف آخر  ) مؤلف، يقول تلميذه الشاذيل: ٦٠٠من العلوم. و

لقرب من وفاته قرأت عليه  املضمن ألمساء مؤلفاته، اليت استقر رأيه  ست الفهر  األمر 

برواية  على إبقائها وإظهارها ونشرها، وهي قريب من حنو ستمئة مؤلف، وأجازين 

  .)١(مجيعها 

ء يف شأ لنفسه ترمجة على منوال من كتب وقد أن سريته الذاتية من العلماء واألد
  ثالثة من كتبه، وهي:

ريخ مصر والق -١   اهرةحسن احملاضرة يف 
  طبقات النحاة الوسطى -٢
 التحدث بنعمة هللا. -٣

 

                                                      
  .٢٨٠جة العابدين: ص   )١(
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 :، وممّيزاتهأمهية هذا املخطوط  - ب

ة من الكتاب والسنة، بذكر األدلّ  هنكتيف  ،السيوطي  اإلماماعتىن  لقد

ً وي غالباً، األحاديث ختريجو   ذكر مصادر احلديث اليت ذكرها النووي وحيكم عليها أحيا
  والتعديل. مع ذكر عللها وينقل عن أئمة اجلرح

 الشافعيعلى حترير مذهب  ةٌ ُمنَصبّ  نكتهمع أّن  ،تعليالت ذكرميتاز أيضاً بو 
 ملسائلذلك يكون يف أصول ا وغالبوالراجح من اخلالف.  ،وذكر اخلالف يف املذهب

.ً   مع كونه يتفرع على املسائل املذكورة يف املنت أحيا

بذكر الشواهد اللغوية.  عتينيقتصر على ذكر أدلة مسائل الفقه، بل كان ي ومل
   ميزة أخرى للكتاب. وهذه

 عن أئمة نكتهينقل يف  ، كان ،اإلمام ز هذا الكتاب أنّ ميّ ـي امّ مـو 
رين، ويذكر األقوال القوية يف املذهب، وكذلك الضعيفة، املتقدمني، واملتأخّ  املذهب:

ً مبيِّ  لغة، ويعلق عليها أحيا مانة علمية   ناً وجه كل قول، ومبيناً وينسبها إىل قائليها 
ا يوفق بني األقوال اليت ظاهرها التعارض وليست يف احلقيقة  مّ ـالراجح يف املذهب، ورب

  كذلك. 

ف رمحهما مييز هذا الكتاب أيضاً أن اإلمام قد يستدرك على كالم املصنّ  امّ ـوم
اضع ومل يعّلق السيوطي على مجيع مواضع كتاب اإليضاح، بل اختّص  بعض املو  هللا.

  دون بعض.
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ة ، وأمهيّ واملراكز اإلرشادية للحجاج لطالب العلم جّ تيسري فقه احل -ج
 :ضبط أبوابه يف عصر احلديث

مظاهر احلج ويف كل جمال من جماالته، تتجلى فيه العبودية يف كّل مظهر من 
لعبادة وحده دون سواه، تلك العبودية هي سر عل رئهم، وإفراد له  ة لرب العباد و

ڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچالوجود وهدفه األمسى. قال تعاىل: 

ت:  چچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱژٱٱ  ٥٦[الذار
 - ٥٨[.   

من أهم أحكام الشريعة السيما أن الشارع رتب أجراً   أحكام مناسك احلجّ فتعترب
ا لينال  ملن حج احلج املربور أن يكون جزاؤه اجلنة. فينبغي للمسلم أن يكون على إملام 

مر من أواخر أوامر الدين حيث قال عليه أفضل الصالة  ذلك األجر العظيم وليوف 
، )١( َناِسَكُكْم، فَِإّينِ َال َأْدِري َلَعلِّي َال َأُحجُّ بـَْعَد َحجَِّيت َهِذهِ لَِتْأُخُذوا مَ   وأّمت التسليم:

  ه منه يف مناسكه.أن يعلم ما يريد ربّ  حلاجّ  فحريّ 

وقد عظمت حاجة املسلمني، وخباصة يف هذا الزمان حينما طال العهد وطال 
خاصة إذا كان من  دهم يف مناسكهم. وحري بهالزمان عن عهد النبوة، إىل من يرش

ا نصوص الكتاب اإلطالب العلم على  ذه املسائل واألحكام الشرعية اليت وردت  ملام 
والسنة حىت يبني للناس مناسكهم على بصرية من هللا، وعندها يعظم أجره ويثقل ميزانه، 

  من دعا إىل هللا وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمني.ـفال أحسن قوًال م

  
                                                      

، وبيان ب: استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً كتاب: احلّج، صحيح مسلم،    )١(
  ).١٢٩٧رقم ( ٢/٩٤٣  لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكمْ  ملسو هيلع هللا ىلص  :قوله
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 خطوطةر املياأسباب اخت: 

  :لآليتف خطوطأّما أسباب اختياري هلذا امل
 ه كتاب خيتص بركن من أركان الدين.أنّ  -
 أنه كتاب جامٌع ألبواب احلج على املذهب الشافعي. -
لدليل واحلجة. -  االحتجاج ملسائله 
 اعتماد الشارح على الكتب املعتمدة يف املذهب. -
 كونه مبيناً للقول الراجح واملشهور. -
ً إىل إمام عظيم من أئمة هذه األمة.كونه من -  سو
 ملنت من كتب اإلمام النووي. حاشيةً كونه  -
 كونه شرحاً لكتاب من أعظم الكتب املؤلفة يف مناسك احلج. -
 أنه ال يزال خمطوطاً معَّرًضا للتلف والضَّياع. -
خمطوطاته اليت بعض اإلسهام يف إحياء تراث السلف؛ وذلك بتحقيق  -

 .وإخراج كنوزه الدفينة، وتيسريها للباحثنيحرمت من رؤية النور 
لنفائس من الرتاث اإلسالمي. -  خدمة املكتبة اإلسالمية، وإثرائها 
اعتماد كثٍري من الفقهاء، وعلماء املذهب على منت اإليضاح يف  -

 النقل والتأليف.
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 توثيق نسبة املخطوط ملؤلفه، والتحقق من عنوانه: 
فهرست من ضمن مؤلفاته يف كتابه: هذا الكتاب قد نسب املؤلف 

ا. )١(مؤلفايت   اليت سرد فيها أمساء مؤلفاته بعد ترتيبها وفقاً ملوضوعا

وتُعد هذه الرسالة وثيقة على درجة كبرية من األمهية يف معرفة عدد مؤلفاته 
ا وما أت اية حياته العلمية ـوموضوعا   احلافلة.ّم منها، وما مل يتّمه، وال سيما أنه كتبها يف 

ينسبه  حممد أمحد املنصوريسخ حتفة الناسك بنكت املناسك  كما أنّ 
رمحه هللا تعاىل  آخر ما يف نسخ املؤلفهذا  : للسيوطي عند فراغه من الكتاب، فقال

لنظر لوجه الكرمي ونفع بعلمه وحشر بزمرته واملسلمني ... ووافق الفراغ منه يف  هومتع
شرين من شهر هللا احملرم احلرام افتتاح عام أربعة عشر وتسعمئة يوم اخلميس اخلامس والع

  )٢(. على كاتبه لنفسه
  

  :الدراسات السابقة  
  حسب حبثي القاصر. ق هذا الكتاببعد البحث والتتّبع، مل أجد أحداً حقّ   

  

  

  

                                                      
ط. مظهر العجائب مدراس  ١٠ينظر: فهرست مؤلفايت جلالل الدين السيوطي ص:   )١(

اليت أحلق فيه فهرست  ٦/٦٧٩لغوستاف فُلوغل  وينظر: كشف الظنون. م١٨٦٢سنة 
لد السادس املطبوع بلندن،    م.١٨٥٢مؤلفايت 

  من هذا املخطوط. /أ]٧٧[ينظر لوحة   )٢( 
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  خطّة البحثتقسيم: 

 صّ للن :اآلخرللدراسة و :أحدمهامة، وقسمني حيتوي هذا املشروع على مقدّ 
  الفهارس العلمية. ق، مثّ احملقّ 

  ن ما يلي:وتتضمّ  مة:املقدّ 

  االفتتاحية. -

  أمهية الكتاب. -

  .ختياراالأسباب  -

  .توثيق نسبته إىل املؤلف -

  الدراسات السابقة. -

  البحث.خطة  -

  منهج التحقيق. -

  وصف النسخ. -

  فصول: أربعةن ويتضمّ  : الدراسة:القسم األول

، اإلمام جالل الدين السيوطي ، حتفة الناسكشارح الفصل األول: دراسة 

  :اً مبحث أحد عشروفيه 

 .امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته املبحث األول:

  .مولده املبحث الثاين:

  .املبحث الثالث: نشأته العلمية
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  : صفاته.املبحث الرابع

  رحالته العلمية. املبحث اخلامس:

  شيوخه. املبحث السادس:

  تالميذه. املبحث السابع:

  ناء العلماء عليه.مكانته العلمية، وث املبحث الثامن:

  عقيدته ومذهبه الفقهي. املبحث التاسع:

  مؤلفاته. املبحث العاشر:

  وفاته. املبحث احلادي عشر:

ين حيى بن شرف النووي ، اإليضاحمنت  فدراسة مؤلّ الثاين:  فصلال اإلمام الر

  :اً مبحث أحد عشروفيه  الشافعي،

 امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته. املبحث األول:

  مولده. حث الثاين:املب

  نشأته العلمية. املبحث الثالث:

  صفاته. املبحث الرابع:

  رحالته العلمية. املبحث اخلامس:

  شيوخه. املبحث السادس:

  تالميذه. املبحث السابع:

  مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. املبحث الثامن:

  عقيدته ومذهبه الفقهي. املبحث التاسع:

  ه.مؤلفات املبحث العاشر:
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  وفاته. املبحث احلادي عشر:

وفيه أربعة ، والعمرة اإليضاح يف مناسك احلجّ  الثالث: دراسة كتاب فصلال

 :باحثم

 .بيان أمهية الكتاب املبحث األول:

  منهج املؤلف يف الكتاب. املبحث الثاين:

 .عناية علماء املذهب به املبحث الثالث:

  شروحه وحواشيه. املبحث الرابع:

  :باحثم مجسة، وفيه حتفة الناسك اشيةاحلع: دراسة الراب فصلال

 حتقيق عنوان الكتاب. املبحث األول: 

  توثيق نسبته إىل مؤلفه. املبحث الثاين:

 موضوع الكتاب. املبحث الثالث:

 فيه. ؤلفاملمنهج  املبحث الرابع:

  موارده. املبحث اخلامس:

  ن:اوفيه مبحثالفصل الثالث: النسخ اخلطية للكتاب، 

  وصف النسخ اخلطية للكتاب. بحث األول:امل

  مناذج من النسخ اخلطية للكتاب. الثاين:املبحث 

  :احملقق النصّ القسم الثاين:  

ل شرح املؤلف على منت النووي عند التحقيق يكون للكتاب بكامله، من أوّ 
 آخر ما شرح من  يف اللوحة الثالثة إىل]  َفَمْن َأرَاَد االْسِتَخارََة ُيَصلي رَْكَعتَـْني [ قوله: 

اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلَحاجِّ َوِلَمِن  : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  [كالم النووي عند آخر كتابه: 



 

      ١٤ 
 

حيث بلغ جمموع عدد اللوحات )، ٧٦يف اللوحة األخرية ( ])١( اْستَـْغَفَر َلُه اْحلَاجُّ 

  ).) لوحة، وذلك حسب نسخة األصل (األمّ ٧٧(

  ى النحو التايل:وهي عل الفهارس الفنية للرسالة:
ت القرآنية.  .١  فهرس اآل
 فهرس األحاديث النبوية.  .٢
ر.  .٣  فهرس اآل
  فقهيةفهرس املصطلحات ال  .٤
 الكلمات الغريبة.فهرس  .٥
 فهرس القواعد األصولية والفقهية الوارد ذكرها يف الّرسالة.  .٦
 الوارد ذكرها يف الرسالة. الشافعيفهرس مفردات املذهب   .٧
 هلم. فهرس األعالم املرتجم  .٨
 فهرس األماكن والبلدان.  .٩

 املصادر واملراجع. ثبت  .١٠
 فهرس املوضوعات.  .١١

   

                                                      

 .٦٩٦عند موضعه ص:  يت خترجيه )١(



 

      ١٥ 
 

 :منهج التحقيق  
 :التايل النحو على – تعاىل هللا ذن –سيكون منهجي يف التحقيق 

املراد حتقيقه حسب قواعد اإلمالء احلديثة مع االلتزام  نسخ النصّ  -١
  بعالمات الرتقيم وضبط ما حيتاج إىل ضبط.

ا  ىإذا اقتض -٢ السياق إضافة عبارة أو لفظة ما، ال يستقيم املعىن إال 
 مع اإلشارة إىل ذلك يف اهلامش.  ] [أضفتها يف النص بني معقوفني 

ت القرآنية الكرمية، بذكر السورة ورقم اآلية يف اهلامش، مع   -٣ عزو اآل
لرسم العثماين.  كتابتها 

ر اليت وردت يف الكتاب  ختريج -٤ ، عتمدةكتب السنة امل  مناألحاديث واآل
ما مل يكن يف الصحيحني أو  تهمع ذكر كالم أهل العلم يف بيان درج

 أحدمها.
ملصطلحات ال -٥ يف ذلك على   ، معتمداً ةالغريبالكلمات و  فقهيةالتعريف 

 اليت تعتين بتعريف األلفاظ الفقهية. لشافعيةكتب اللغة، وكتب ا
 .الشرحاملنت أو  بيان ما أشكل معناه من عبارات -٦
توثيق املسائل الفقهية اليت ذكرها املؤلف من مصادرها املعتمدة، وعزو  -٧

 األقوال اليت نقلها املصنف إىل قائليها.
 .، دون الصحابة الرتمجة لألعالم -٨

 لشكل. املنتضبط مجيع  -٩
لشكل. -١٠  ضبط كلمات الشرح اليت حتتمل اللبس 
ألماكن والبلدان وكل ما حيتاج إىل تعر  -١١  يف.التعريف املوجز 
ل االستفادة منها، كما سبق بيانه وضع فهارس فنية يف آخر الرسالة تسهّ  -١٢

 يف اخلطة.
  



 

      ١٦ 
 

 

 :وصف الُنَسخ اخلطية  
 حممد أمحدهي نسخة  :نسخة املعتمدةالوصف النسخة اخلطية األوىل:  -١

 :الشوبري الشافعي عمر
  .م ١٥٠٥هـ/ ٩١٤كتبها حممد أمحد املنصوري سنة أصلية   نسخةهي   -

  ٤٢٣١٣) عروسى ٢٦٣٣األزهرية القاهرة ( املكتبة :اها ورقمهمكان حفظ

ملكتبة األزهرية ف. الكت   .٢/٤٧ب املوجودة 

  فقه شافعي. :الفنّ 

  حتفة الناسك بنكت املناسك العنوان:

  جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر اُخلضريي املؤلف:

لدات:   ١ عدد ا

  .نسخة كاملةهي ، و ٧٧ :لوحاتعدد ال

  ١٢- ١١ متوسط عدد الكلمات يف كل سطر:

  ٢١ الطول:

  ١٥ العرض:

  ١٦ املسطرة:

  هو واضح وجّيد. نسخ، - مشرقينوع اخلط وجودته: 
  ).هـ ٩١٤( ريخ النسخة:

  

  



 

      ١٧ 
 

وصف النسخة اخلطية الثانية: نسخة شهاب الدين أمحد بن أمحد  -٢ 
 العجمي:

  .)١(جميشهاب الدين أمحد بن أمحد الع :كتبهامصورة   نسخة  -

  ١٢م( دار الكتب القاهرة :املكتبة :امكان حفظها ورقمه

  .٥٠٤/ ١دار الكتب ف. 

  فقه شافعي. الفن:

  حتفة الناسك بنكت املناسك العنوان:

  جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر اُخلضريي املؤلف:

لدات:   ١ عدد ا

  .نسخة كاملةهي ، و ٦٦ :لوحاتعدد ال

  ١١- ١٠ ت يف كل سطر:متوسط عدد الكلما

  هو واضح وجّيد. نسخ -مشرقي نوع اخلط وجودته: 
  

 

  

  
                                                      

ئي املصري الشافعّي الوفا ،العجميابن إبراهيم  أمحدبن حممد بن  أمحدبن  محدأ )١( 
حلديث. ، األزهري، شهاب الدين هـ، وله:  ١٠١٤ولد سنة فاضل من املشتغلني 

ا مشاخيه، ذكرها الكتاين، ورسالة يف  مشيخة ر النبويّةيف رسالة عدَّد   ،اآل

 ،شرح ثالثيات البخاريو ،يف مصطلح احلديث فهرس الصغري للسيوطيص الملخّ و

  .١/٩٢ األعالم للزركلي. ينظر: هــ ١٠٨٦سنة:  توّيف 



 

      ١٨ 
 

  الشكر والتقدير:

أشكر كّل من علَّمين وأفادين، ونصحين وأرشدين ووجَّهين. أسأل هللا أن جيزيهم 
  وعن اإلسالم خري اجلزاء. ،عين

ناين مثّ أتوجه بشكري وتقديري إىل فضيلة األستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك الس
املشرف على هذه الرسالة الذي تفّضل عليَّ بتوجيهاته وإرشاداته  -حفظه هللا تعاىل-

ا، أسأل هللا تعاىل أن جيزيه عين خري اجلزاء، وأن يبارك له يف عمره وعلمه  اليت انتفعت 
  وذريته ويف أموره كله. 

لشكر والتقدير أيًضا إىل فضيلة األستاذ الدكتور عبد هللا  بن إبراهيم وأتوّجه 
ما الرشيدة  الزاحم، وفضيلة األستاذ الدكتور أمحد العمري حفظهما هللا تعاىل، لتوجيها

  يف اإلرشاد. 

لشكر والتقدير إىل كّل من أعانين على إمتام هذا العمل، أو أمدين  كما أتوّجه 
حممد  بفائدة أو معلومة وإىل املناقشني، فضيلة الدكتور حيىي اجلردي، و فضيلة الدكتور

 حسني بكري، حىت خرج هذ العمل على هذه الصورة.

حت يل منحة  وال أنسى أيضاً أن أشكر حكومة اململكة العربية السعودية أن أ
ملدينة  دراسية لتلقي العلم الشرعي يف املدينة النبوية الشريفة، وكذلك اجلامعة اإلسالمية 

ن أدرس يف كلية ال حت يل الفرصة  شريعة يف مرحليت البكالوريوس املنورة اليت أ
استري   .وا

وأعتذر عّما قد يكون يف الرسالة من خّلل أو نقص أو خطأ؛ فإّين معرتف 
  بنقصي وتقصريي. وأسأل هللا أن يعفو عن خطئي وزللي، وأن يتقّبل مين عملي. 



 

      ١٩ 
 

هذا واحلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على سّيد األنبياء واملرسلني، وعلى 
  له وصحبه أمجعني.آ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٢٠ 
 

  

  : القسم األول: الدراسة
  فصول: أربعةويتضمن 

  

   .اإلمام جالل الدين السيوطي  الشارح،الفصل األول: دراسة 

ين حيى بن شرف النووي ، اإليضاحمنت فالثاين: دراسة مؤلّ  فصلال اإلمام الر

  .الشافعي 

 . مناسك احلّج والعمرة اإليضاح يف الثالث: دراسة كتاب فصلال

  .حتفة الناسك الشرحالرابع: دراسة  فصلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٢١ 
 

  

   .‘اإلمام جالل الدين السيوطي  الشارح،الفصل األول: دراسة 

  :اً مبحث أحد عشروفيه 

  

 امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.املبحث األول: 

  مولده.املبحث الثاين: 

  نشأته العلمية.املبحث الثالث: 

  صفاته.الرابع:  املبحث

  رحالته العلمية.املبحث اخلامس: 

  شيوخه.املبحث السادس: 

  تالميذه.املبحث السابع: 

  مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.املبحث الثامن: 

  عقيدته ومذهبه الفقهي.املبحث التاسع: 

  مؤلفاته.املبحث العاشر: 

  وفاته.املبحث احلادي عشر: 

  

  

  

  

  



 

      ٢٢ 
 

  

  .ونسبه، ونسبته، وكنيته املبحث األول: امسه،

عبد الرمحن بن الكمال بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين بن الفخر : امسه
ظر الدين حممد بن سيف الدين خضر بن جنم الدين أيب الصالح أيّ  وب بن عثمان بن 

  .)١(ام الدين اهلمام اخلضريي األسيوطيصر الدين حممد بن الشيخ مهُ 
 قاضيالعرضه على شيخه  مثّ  ،به جبالل الدينمحن، ولقّ اه والده عبد الر وقد مسّ 

يب الفضلفيما بعد فكنّ احلنبلي الدين أمحد الكناين  عزّ    .)٢(اه 
ب تيه بكتاب، ففاجأها ن الكتب؛ ألويـَُلقَُّب أيضاً  ه طلب من أّمه أن  ّن أ

  . )٣(املخاض، فولدته وهي بني الكتب
ذلك حني ذكر املؤّلف ح ، وقد رجّ يّ ينتهي نسبه من جهة أبيه إىل أصل أعجم

خلُ  وأنّ  ،أو من الشرق اً ه األعلى كان أعجميّ جدّ  أنّ    .)٤(ي هي إىل اخلضرييةريْ ضَ النسبة 
ا،  )٥(وطيُ سْ وترجع نسبته إىل أَ  وكانت يومئٍذ مدينة غريب الستقرار أجداده 

ا،   د أبوهلِ وقد وُ النيل، من نواحي صعيد مصر، وهي اليوم حمافظة كبرية.  كمال الدين 
ئه كانوا من ذوي الوَ فاً ام الدين متصوّ ه األعلى مهُ وكان جدّ  جاهة ، ومن دونه من آ

سيوط، منهم من وَ  سة  ا أمّ  .أو احلكم، ومنهم من كان صاحب ثروة ،احلسبة ِيلَ والر
لعلم   .)٦(، من فقهاء الشافعّيةوالده فقد كان من املشتغلني 

                                                      

   .٣٣٧- ١/٣٣٦حسن احملاضرة  )١( 
ريخ النور السافر للعيدروسي ص:  )٢(   ، و شذرات الذهب البن العماد٥٤ينظر: 
٨/٥١.  
  .٣/٣٠١األعالم للزركلي  )٣(
ا اليوم "اُخلَضْريِيَّة" جبوار قرب ببغداديف اجلانب الشرقي ة حملَّ  )٤( ا احملّلة اليت يسّمو ّ ، وكأ

حسن ، و ٢/٣٧٧ينظر: معجم البلدان للحموي  .اإلمام أيب حنيفة، وتُعرف بسوق خضري
  .١/٣٣٦احملاضرة 

  .١٢التحدث بنعمة هللا ص:  )٥(
  املرجع نفسه. )٦(



 

      ٢٣ 
 

  

  .املبحث الثاين: مولده

، ويوافق )١(هـ ٨٤٩ سنةرجب شهر ليلة األحد مستهل َّ لقاهرة بعد املغرب  د لِ وُ 
  م.  ١٤٤٥ سنةمن أكتوبر  ٣هذا التاريخ 

  

  .املبحث الثالث: نشأته العلمية

لقاهرة بعد انتقال أبيه إليها مبدّ  نشأ  ساً ة طويلة حيث كان يعمل مدرّ السيوطي 
جلامع الشيخوين.   للفقه الشافعي 

هرة احلافظ ابن حجر متأل وكانت شُ  - ما بلغ السيوطي الثالثة من عمرهدوعن
، وقد  )٢(اتيف إحدى املرّ  اصطحبه والده إىل جملس احلافظ - ألبيه الدنيا وكان شيخاً 

لس أثرحلكان    ة.ويف حياته العلميّ  ،ة السيوطييف نفسيّ  كبري  ضور هذا ا

صفر مرضه يف يف  مال الدين، وتويفّ وقد نشأ يتيماً؛ إذ مرض والده أبو املناقب ك
 الوصاية عليه بعد أبيه هـ، حني كان ابنه مل يتّم السادسة من عمره، وقد وّىل  ٨٥٥ سنة

  .)٣(الفتح الكبرياحلنفي، صاحب  ماموهو الشيخ مجال الدين بن اهلُ  ،أحد أصدقائه

وفاته إىل وقد أنشأ السيوطي حيفظ القرآن قبل وفاة أبيه، وقد بلغ يف احلفظ عند 
الثامنة من  القرآن الكرمي ومل يبلغ واصل احلفظ بعد وفاته فأمتّ مثّ ، )٤(سورة التحرمي

  .)٥(عمره

                                                      

   .١/٣٣٦حسن احملاضرة  )١( 
   .٥٢ص: للَعْيَدروس النور السافر  )٢(
جة العابدين ص:  )٣(    .٨/٥٢، وشذرات الذهب البن العماد  ٦٤ينظر: 
   .٨/٥٢شذرات الذهب  )٤(
   ، واملرجع السابق.١/٣٣٦حسن احملاضرة  )٥(



 

      ٢٤ 
 

  

  :دراسته

ظهرْت على السيوطي يف صغره خمايل الفطنة، وموهبة الذكاء، فبعد حفظه 
يف األصول  املنهاجللنووي، و املنهاج، وعمدة األحكام حفظللقرآن الكرمي، 

حفظ هذه الكتب وعرضها على شيوخ  ، وقد أمتّ )٢(ألفية ابن مالك، و)١(ويلبيضال

ألن يطلب العلم على أيدي علماء العصر يف خمتلف  فقد أصبح أهالً  ،عصره، ومن مثَّ 
  مناحي العلم.

اخلامسة عشرة من  وحني كان السيوطي مل يتمّ  ،هـ ٨٤٦ سنة ومنذ مستهلّ 
، وقرأ عن مجاعة من الشيوخ ، والفرائضوالنحو ،أنشأ يطلب العلم، فأخذ الفقه ،عمره

   .)٣(على مشاهري من علماء عصره، بلغ عددهم مئة ومخسني عاملاً 

حني كان يف السابعة  :هـ أي ٨٦٦عام  جيز بتدريس العربية يف مستهلّ وقد أُ 
لالستعاذة والبسملة  فكتب شرحاً  ،، وقد ابتدأ التأليف يف هذه السنة)٤(عشرة من عمره

   .)٥(فكتب عليه تقريظاً  ،سالميين شيخ اإلقِ لْ عليه شيخه علم الدين البُـ وأطلع 

فقرأ عليه بعض كتبه يف  ،سالم شرف الدين املناويكما لزم السيوطي شيخ اإل
وكتب  ،ة العالمة تقي الدين الشمّين أربع سنني. ولزم يف احلديث والعربيّ )٦(الفقه والتفسري

املعروف  مجع اجلوامعوعلى ، رح ألفية ابن مالكش كتاَيب السيوطي:  على له تقريظاً 

                                                      
  .٥٢ص: للَعْيَدروس النور السافر ، و ٤/٦٥الضوء الالمع  )١(
   .١٠/٧٥ البن الغماد العكري هبشذرات الذ، ٣٣٨-١/٣٣٦حسن احملاضرة  )٢(
   .١/٣٣٩حسن احملاضرة  )٣(
   .نفسهاملرجع  )٤(
طل. ،قّ حب : مدح اإلنسان وهو حيّ التـَّْقريظُ  ٥ ب: الظاء، القاموس احمليط ينظر:  أو 

 .٦٩٧ص: فصل: القاف 
  .١/٣٣٩حسن احملاضرة  )٦(



 

      ٢٥ 
 

لتقدّ  اجلامع الكبريبــ ويثق يف علمه وسعة  ،ميف العربية، وكان شيخه يشهد له 

  اطالعه.

واملعاين عن  ،ةوالعربيّ  ،واألصول ،التفسري :منها ،وقد أخذ مجلة من العلوم
عشرة سنة، وكتب له الكافيجي مة حميي الدين الكافيجي الذي الزمه السيوطي أربع العالّ 

  .)١(عديدة عند الشيخ سيف الدين احلنفي إجازة عظيمة بذلك، كما حضر دروساً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
   .٦٦- ٤/٦٥الّضوء الالمع  )١(



 

      ٢٦ 
 

  

  .املبحث الرابع: صفاته

ورجال الفضل  ،العلماء ة على أحسن ما يكون عليهحياته اخلاصّ  يف ان ك
 ،ال يقف بباب أمري والسلطان،عن ذوي اجلاه  اً س، متباعدوالدين، عفيًفا كرميًا، غين النف

  ، ال يطمع فيما سواه.)٢(شيخو )١(برزقة من خانقاه اً قانع ،أو وزير

م فريدّ  رته ويعرضون عليه أعطيا تون لز ها. وُروي أن وكان األمراء والوزراء 
نري، وأخذ اخلصي مثّ  وألف دينار، فردّ  ،اً خصيّ عبداً ة السلطان الغوري أرسل إليه مرّ   الد

تينا قطّ يف احلجرة النبويّ  اً قه، وجعله حارسأعت دية؛  ة، وقال لرسول السلطان: ال تعد 
  .)٣(عن ذلك هللا أغنا فإنّ 

  
                                                      

، للعبادة فاملتصوّ هو املكان الذي ينقطع فيه  :اهكَ خان :فارسيةب معرّ : اخلانقاه )١(
 ،واملدرسة ،املسجد، فهى جتمع بني ختطيط خاصّ  ختطيطوظيفتها أن يكون هلا  اقتضتْ 

ا املتصوّ  ،ني الغرف اليت خيتلىين التخطيطَ ويضاف إىل هذَ  واليت  ،ف للعبادةأو ينقطع 
يف حدود القرن  اإلسالمواخلوانك نشأت يف  .اخلالوىسم  ةالعمارة اإلسالميّ عرفت يف 

ر . ينظر:الرابع للهجرة ج العروس ٤/٢٨٠ املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآل ، و
 ).خنقمادة: ( ٢٥/٢٧٠للزبيدي 

أنشأها ، الصليبة خارج القاهرة جتاه جامع شيخو ه يف خطّ هذه اخلانقا: خانقاه شيخو )٢(
ا دروساً هـ ورتّ  ٧٥٦يف عام  األمري سيف الدين شيخو العمريّ  أربعة  :، منهاعديدةً  ب 

ودرس يف القراءات، ومشيخة  ،دروس يف الفقه على املذاهب األربعة، ودرس يف احلديث
سنة مثان  ،ةبسنة يف ذي احلجّ  ومات شيخو بعد فراغها ني والشفاء.مساع الصحيحَ إل

ر املصريّ وتدريس احلنفيّ  ،فحضور التصوّ  :ومخسني، وشرط يف شيخها األكرب لد ة، ة 
ب  . يكون قاضياً واألصول، وأّال  ،لتفسري ن يكون عارفاً أو  وهذا الشرط عام يف مجيع أر

ا. رينظر:  الوظائف  ن احملاضرة ، وحس٤/٢٩٢ املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآل
٢/٢٦٦. 
 .١/٧ينظر: مقّدمة حسن احملاضرة  )٣(



 

      ٢٧ 
 

  

  .املبحث اخلامس: رحالته العلمية

 ؛ةكانوا من شيوخ اخلانقاه الشيخونيّ   طويلةً  ةً الشيوخ الذين لزمهم مدّ  يالحظ أنّ 
ا  إذ ا عمل قدو  ،كان ألبيه من قبل صلة  بل رحل  ،مل يكتف بذلك، و هو بعد ذلك 

 حجّ  مثّ  ،ةواحمللّ  ،وميُّ والفَ  ،واالسكندرية ،اطيَ مْ فسافر إىل دِ  ،للعلم إىل بعض البالد طلباً 
ا ،هـ ٨٦٩ سنةة إىل مكّ  ، وشرب من ماء زمزم ألمور، منها: أن سنة كاملة وجاور 

احلديث إىل رتبة احلافظ ابن  يصل يف الفقه إىل رتبة شيخه سراج الدين البلقيين، ويف
  .)٢(وقد حصل على إجازات كثرية من الشيوخ الذين درس عليهم ورحل إليهم. )١(حجر

، وللمدن املصريّة املشار إليها ويظهر أّن السيوطي مل يربح القاهرة، إّال للحجّ 
  آنفاً.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
   .١/٣٣٨حسن احملاضرة  )١(
   .املرجع نفسه )٢(



 

      ٢٨ 
 

  

  .املبحث السادس: شيوخه

ة من ا عدّ ، أمّ )١(وإجازة يبلغون مائة ومخسني شيوخه يف الرواية مساعاً  ذكر السيوطي أنّ 
 يف أمساء ْني ستمائة شيخ، وقد وضع السيوطي كتابَـ  فقد بلغتْ  ،درس عليهم وأخذ عنهم

معجم ، وحاطب ليل وجارف سيلى ويسمّ  معجم الشيوخ الكبري :شيوخه مها

   .املنتقىى يسمّ و  صغري

 ،شيوخه بلغوا ستمائة خه أنّ عن شي -  تلميذ السيوطي -وقد روى الشعراين 
  مهم إىل طبقات أربعة: وقد نظمهم يف أرجوزة، وقسّ 

 ،ووزيره والشرف الدمياطي ،ار: من يروي عن أصحاب الفخر بن النجّ األوىل
   .وحنوهم ،وأيب النصر بن الشريازي ،وسليمان بن محزة ،واحلجار

 ،وحنومها ،العراقيواحلافظ أيب الفضل  ،: من يروي عن السراج البلقيينالثانيةو
   .وهي دون اليت قبلها يف العلوم

وهي  ،وحنومها ،واجلمال البجيلي ،من يروي عن الشرف بن الكويك :الثالثةو
   .دون الثانية

  وحنومها. ،وابن اجلزري ،: من يروي عن أيب زرعة العراقيالرابعةو

ثرياً و  وأشهر شيوخه من  وألصقهم به ،تهيف حيا وأقواهم فعالً  ،وعقله ،يف نفسه أكثرهم 
  يلي:

  :هـ)٨٥٢(ت:  ابن حجر العسقالين - ١

لرغم مِ أوّ ف على وجه  -السيوطي ن أنّ ل هؤالء األساتذة ابن حجر العسقالين، و
يف  يف طفولته ه مل حيضر جملسه إّال إذ إنّ  ؛من تالميذه ال يعدّ  -عند البعض التحقيق

                                                      
   .٣٤٤، و١/٣٣٨حسن احملاضرة  )١(



 

      ٢٩ 
 

ثّ ، فإنّ  صحبة والده ثراً ه  نفسه من  عدّ يوقد كان السيوطي  ،بقكما س كبرياً   ر به 
ً تالمذة ابن حجر العسقالين ويتحدّ  وقد روى عنه ، "شيخنا: "بعبارة ث عنه أحيا

ة، وال أستبعد أن منه إجازة عامّ  ِيلَّ وَ  ة، وقد قال عن نفسه: جازة العامّ على اإل داً متعمّ 

احلكم عنه، وإن يكن  وينوب يف ،د إليهوالدي كان يرتدّ  ة، فإنّ يكون يل منه إجازة خاصّ 
بتصانيفه، الفّن يف  فقد انتفعتُ  ،فاتين حضور جمالسه والفوز بسماع كالمه، واألخذ عنه

وقد  وقال:  .)١( وختم به هذا الشأن ،وقد غلق بعده البابمنها الكثري،  واستفدتُ 

  )٢(.أنّه كان جييز ملن حضر جملسه وأوالدهم  ،به قُ ثِ أخربين َمن أَ 

  :هـ)٨٦٨(ت:  يينقِ لْ ن البُـ علم الدي - ٢

م له ترجالذي هو علم الدين صاحل بن شيخ االسالم سراج الدين عمر، 
، كما ترجم له تلميذه )٣(ه برتمجة مفردةوقد خصّ  ،قة من كتبهمتفرّ  مواضعالسيوطي يف 

   .)٤(السخاوي

ه إمام الفقهاء يف فذكر أنّ  ،ن شيخه فيهوأشاد بتمكّ  ،أخذ السيوطي عنه الفقه
  ومصره. ،وشامه ،وحجازه ،وحامل لواء مذهب الشافعي يف عراقه ،عصره

  :هـ)٨٦٨(ت: اوينَ مُ ـشرف الدين حيىي ال - ٣

وقد مسع  ى لإلقراء واالفتاء،هـ، والزم أعيان شيوخ عصره، وتصدّ  ٧٩٨ولد سنة 
ّ  ،والتفسري ،يف الفقه السيوطي عليه دروساً    )٥(.ا غري قليلةيبدو أ

  

                                                      
   .٢٥٢- ٢٥١ :سيوطي صلل ذيل طبقات احلفاظ للذهيبينظر:  )١(
   .٤٥ص:  للسيوطي التحّدث بنعمة هللا )٢(
  /خ].٧٨مؤلّفات السيوطي [ فهرست )٣(
   .٣١٤-٣/٣١٢الضوء الالمع  )٤(
   .٨/١٦٧ينظر: األعالم للزركلي  )٥(



 

      ٣٠ 
 

  :هـ)٨٧٢(ت:  ّين احلنفيتقي الدين الّشم - ٤

 :على ه لزمه يف احلديث والعربية أربع سنني، وقد كتب له تقريظاً ذكر السيوطي أنّ 
يف العربية واملؤلفان للسيوطي، كما شهد  ع اجلوامععلى مجو ،ة ابن مالكشرح ألفيّ 

لتقدّ  وكانت صلة السيوطي بشيخه طيبة طيلة حياته، وقد مدحه  .)١(م يف العلومله 
ه مبرثية طويلة بعد وفاته.ب   شعره، ور

فه وقد رزق مؤلّ  ،الشمين شيخ السيوطي من أشهر حناة القرن التاسع ويعدّ 
  يف عصره. كبرياً   رواجاً  املنصف من الكالم

  :هـ)٨٧٩(ت: جييَ حميي الدين الكافِ  - ٥

لكافيجيقِّ لُ  يف النحو، وقد الزمه  كافية ابن احلاجبـلكثرة اشتغاله ب ؛ب 

هما أربع عشرة سنة، وأخذ عنه أكثر ما أخذ، وقد مجعتْ  ة إذ بلغتْ لسيوطي أطول مدّ ا
لكثرة  ؛بعد والدي  والداً الشيخ إّال  أعدُّ  ما كنتُ  صالت طيبة يوضحها قول السيوطي: 

مّ من الشفقة واإل ما له عليَّ  ة، وأن والدي  فادة، وكان يذكر أن بينه وبني والدي صداقة 
  .)٢(خبالف أكثر أهل مصر ،له كان منصفاً 

  :)٣(هـ)٨٨١(ت: سيف الدين احلنفي - ٦

ه آخر وقد ذكر السيوطي أنّ  يف لغة العربّية. عديدةً  حضر السيوطي عنده دروساً 
  )٤( .ن أخذ عنهممّ ـر بعده أحد مِ مل يتأخّ  ،شيوخه موً 

ثري ،ى عنهمشيوخ السيوطي الذين درس على أيديهم وتلقّ  هؤالء أهمّ   وكان هلم 
   .وتوجيه حياته ،وفكرهمنهجه  يف

                                                      
  .١/٣٣٧حسن احملاضرة  )١(
   .١/١١٨بغية الوعاة للسيوطي  )٢(
 .١/٢٣١ينظر: بغية الوعاة  )٣(
 .١/٣٣٨ينظر: حسن احملاضرة  )٤(



 

      ٣١ 
 

لشيوخ من الرجال ومل يكتف جم ، بل له شيخات من النساء، فقد تر السيوطي 
  )١(.معجم شيوخهالثنتني وأربعني شيخة منهّن يف 

  

  .املبحث السابع: تالميذه

  ، من أشهرهم: ونللسيوطي تالميذ كثري 
س احلنفي (ت: حم -١  ريخ مصرهــ)، صاحب ٩٣٠مد بن أمحد بن ِإ

 .بدائع الزهور يف وقائع الدهوراملعروف بـــ

 .طبقات املفسرينهـ)، صاحب ٩٤٥حممد بن علي الداودي (ت:  -٢

املعتمد يف تفسري صاحب هـ)، ٩٥٨بن عبد هللا اَألْرميوين (ت: يوسف  -٣

 .قل هو هللا أحد

تالميذ  وقد عقد األستاذ الطباع يف كتابه عن حياة السيوطي فصًال مسّاه: معجم
   )٢( تلميذاً. ٤٨السيوطي، أبلغهم فيه إىل 

  

  

  

  

  

                                                      
، ١١٢، و١١٠-٩٨، و٩٤ينظر تفصيل ترامجهّن يف: املنجم يف املعجم: ص:  )١(
- ١٦٤، و١٦٣، و١٣٤- ١٣٣، و١٢٢، و١٢١-١١٩، و١١٨-١١٧، و١١٤و

 .٢٤٠، و٢٢٧، و٢٢٥-٢٢٤، و١٦٩- ١٦٨، و١٦٥
   .٤٢٤- ٤١٠ص:مام احلافظ جالل الدين السيوطي اإلينظر:  )٢(



 

      ٣٢ 
 

  

  .املبحث الثامن: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

من أعالم املسلمني الذين يتمّيزون بَسَعة اطالعهم، ومشاركتهم يف  يعّد السيوطي 
     ،التفسري -١صنوف العلوم، وكثرة التآليف. وقد ُرزق التبّحر يف سبعة علوم، هي: 

ا  -٧والبيان  -٦واملعاين،  - ٥والنحو،  -٤والفقه،  - ٣واحلديث،  - ٢ والبديع، ودو
)١(علوم ُأخرى ذكرها

 الرّد على من أخلد إىل األرض، وجهل أّن االجتهاد يف كلّ ومن قوله يف كتابه: 

ا أعلم : عصر فرض والعربّية  ،حلديث وليس على وجه األرض من مشرقها إىل مغر

   ،)٢(قطبأو الُ  ،ّين إّال أن يكون اخلضرم

                                                      
   .٣٣٩-١/٣٣٨حسن احملاضرة  )١(
وهو  ،أعلى مرتبة يصل إليها الصويف عبارة عن عند بعض الصوفّية: أو الغوث ،بطْ القُ  )٢(

ابن عريب مخسة  وعدّ  ،زمان يف كلّ  وهناك قطباً  ن.من ملك الطلسم الذي يشرح الكو 
 ،ةه اكتشف الذات اإلالهيّ أنّ  ،ومن خصائص القطبملسو هيلع هللا ىلص.  النيبّ  إىلدم آمن  وعشرون قطباً 

وميكنه  ،وال حدود ملرتبته ،وهو أكمل املسلمني ،وال حدود لعلمه ،وله علم بصفات هللا
وهو على قلب  ،والتأثري يف الكون ووقاية املريد ،فومن وظائفه التصرّ  االنتقال حيث شاء.

 .تهة احلامل مادة احلياة واإلحساس ال من حيث إنسانيّ إسرافيل من حيث حصته امللكيّ 
نقًال عن بعض العارفني  –ووصفهم السيوطي  .عتبار التجاء امللهوف إليه ؛ى غوً ويسمّ 

عن العاّمة واخلاصة؛ َغرية من  –وهو الغوث  –ب وقد ُسرتت أحوال القط فقال:  –

ركاً آخذاً، قريباً بعيداً، سهالً َعِسراً، آمناً   احلّق غري أنّه يُرى عاملاً كجاهًال، وأَبـَْله كَفِطن، 
للشريف اجلرجاين  كتاب التعريفات، و ٢/٣٦٢.ينظر: الفتوحات املّكية البن العريب حذراً 

د ،على وجود القطب اخلرب الدالّ ، و ١٧٨-١٧٧ص:   واألبدال ،والنجباء ،واألو
ا ، وهي رسالة ٦٨-٦٧للسيوطي ص:  وجود هؤالء ذكر فيها مجيع األسانيد اليت روى 

ب: الطاء ، ٣٠٣، و٢/٢٩١واحلاوي للفتاوي رّداً على منكر ذلك،  واملعجم الوسيط 
٢/٥٦٢.  



 

      ٣٣ 
 

   

                                                      

لتصّوف، وقد علَّ  ثريه  ل إقباله على هذا املسلك فقوله ال خيفى ما يف عبارة السيوطي من 
لى طريقة التصّوف، وكأّن السبب يف إقبايل آخراً ع: ٧-٦يف حتّدث بنعمة هللا ص: 

 ذكوراملالعرق من جّدي  ،ومالزمة القوم



 

      ٣٤ 
 

َِّ تعاىل    .)١(أو ولّياً 

نّه جمّدد املئة والتاسعة اهلجريّة يف منظومته اليت مجع فيها أمساء  وقد صرّح 
دِّ  ين عرب القرون. وقد جرَّته هذه التصرحيات إىل خصومات عنيدة مع أهل عصره،  دا

  .)٢(ه الذاتيةكما صوَّر لنا شيئاً منها يف سريت

  ثناء العلماء عليه:

  :فيه وأقواهلم آرائهم بعض وهذه خون،واملؤرّ  العلماء مدحه وقد

 الكرامات من له يكن مل ولو كثرة، صىحتُ  ال ومناقبه وحماسنه :  قال الغّزي

  .)٣( لقدرة يؤمن ملن شاهًدا ذلك لكفى وتدقيقها حتريرها مع املؤلفات كثرة إّال 

وبرز  ،أجاز له أكابر علماء عصره من ساير األمصار :  وقال الشوكاين

ف التصانيف وصنّ  ،)٤(تهيْ وفاق األقران واشتهر ذكره وبعد صِ  ،يف مجيع الفنون
  .)٥(املفيدة

 البحر، احلرب مة،العّال  العامل اإلمام :  يوسف بن إليان سركيسقال الشيخ 

وقد  ،املتقنة ،النافعة ،اجلامعة ،لةاحلاف املؤلفات صاحب اإلسالم، شيخ الدهر، أعجوبة
لقبولتداوهلا الناس وتلقّ  ا وعمّ  ،واشتهرت ،وها    .)٦( النفع 

                                                      
   .١١٦ص: على من أخلد إىل األرض  لردّ ا )١(
   .١٩٧، و١٩٣، و١٦٣-١٦١ينظر: التحدث بنعمة هللا ص:  )٢(
   .١/٢٣٠لسائرة الكواكب ا )٣(
الذكر اجلميل الذي ينتشر يف الناس دون القبيح، يقال: ذهب صيته  :لكسر تيْ الصِّ  )٤(

 ).ص و تمادة: ( ١/٣٥٠، واملصباح ١٨٠. ينظر: خمتار الصحاح للرازي ص: يف الناس
   .١/٣٢٨البدر الطالع  )٥(
   .١٠٧٤-١/١٠٧٣م املطبوعات العربية واملعربة معج )٦(



 

      ٣٥ 
 

  

  .املبحث التاسع: عقيدته ومذهبه الفقهي

  :عقيدته

ن مِ  ورّجح أنّ  التوحيد مبذهب أيب احلسن األشعري،هباً يف كان السيوطي متمذ
ت الصفات يف القرآن املتشابه التفويض يف الصفات، مع أنّه يطّبق  ، ففّضل مذهبآ

للربّب جّل  عند تفسري بعض الصفات - مذهب التأويل  -منهج متأّخري األشاعرة 
يء، وحنو ذلك ممّا أفاض يف ذكره يف كتابه:   وعلى، معرتك كالعني، والساق، وا

  ، وغريمها من كتبه.)٢(اإلتقان، و)١(األقران

 وأهل احلديث ،منهم السلف -  ة هل السنّ ومجهور أ قال عند بيان الصفات: 

رها، مع تنزيهنا له على  - ا، وتفويض معناها املراد إىل هللا تعاىل، وال نُفسِّ على اإلميان 
   حقيقتها.

 ه، عن أمّ ، عن أمّ )٣(أخرج أبو القاسم الّاللَكائي من طريق يف السنة، عن احلسن
معقول، واالستواء  قال: الكيف غري ،ٱ)٤(چڈٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱڑچسلمة يف قوله: 

   .)٥(غري جمهول، واإلقرار به من اإلميان واجلحود به كفر
   

                                                      
   .١١٦-١/١١٤ينظر: معرتك األقران  )١(
   .٢٨٢- ٢٨١، و١٤٦، و٢٠-١٩، و١٦- ١٥، و٣/٧ينظر أمثلة ذلك يف اإلتقان:  )٢(
 أي: البصري. )٣(
   .٥ سورة طه: )٤(
أشار إىل هذه الرواية  ).٦٦٣رقم ( ٣/٤٤٠ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )٥(

شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد ذكر قول مالك  . وقال١٧/٣٩٦احلافظ بن حجر يف الفتح 
ولكن ليس  ،ومرفوعاً  موقوفاً  سلمة  هذا اجلواب عن أمّ  يَ وِ وقد رُ  يف االستواء: 

 .٥/٣٦٥ جمموع الفتاوى . عتمد عليها يُ مّ ـإسناده م



 

      ٣٦ 
 

  هم من الشرق إىلوأخرج أيضاً عن حممد بن احلسن، قال: اتفق الققهاء كلّ 
لصفات من غري تفسري   .)١(وال تشبيه ،الغرب على اإلميان 

  : املذهب يف هذا عند أهل العلم)٢(لرؤيةوقال الرتمذي يف الكالم على حديث ا
 -وغريهم ، مثل سفيان الثوري، ومالك، وابن املبارك، وابن عيينة، ووَكيع -من األئمة 

 ّ  ،روال نفسّ  ؟كيف  :ا، وال يقال ؤمنونُ  ،م قالوا: نروي هذه األحاديث كما جاءتأ
  .)٣(وال نتَـَوّهم

ّ نؤّوهلا عل :وذهبت طائفة من أهل السّنة مذهب  ى ما يليق جبالله تعاىل، وهذاأ
  اخللف.

: الذي النظامية الرسالةفقال يف  .رجع عنه ني يذهب إليه، مثّ وكان إمام احلرمَ 

ّ اتباع سلف األمّ  ،به عقداً  وندين هللاَ  ،نرتضيه ديناً  ض م درجوا على ترك التعرّ ة، فإ
  .)٤(ملعانيها

                                                      
اتفق الفقهاء كلهم من املشرق إىل  ) ونّص عبارته: ٧٤٠رقم ( ٣/٤٨٠املرجع السابق  )١(

ا الثقات عن رسول هللا املغرب ع لقرآن واألحاديث اليت جاء  يف صفة  ملسو هيلع هللا ىلصلى اإلميان 
فقد  ،من ذلك ر اليوم شيئاً فمن فسّ  ،وال تشبيه ،وال وصف ،من غري تغيري وجلّ  عزّ  الربّ 

ّ  ،، وفارق اجلماعةملسو هيلع هللا ىلص ا كان عليه النيبّ مّ ـخرج م ولكن أفتوا مبا  ،روام مل يصفوا ومل يفسّ فإ
 . سكتواً  مثّ  ،ةيف الكتاب والسنّ 

ب: ما جاء يف خلود أهل اجلّنة وأهل النار  )٢( ينظر: سنن الرتمذي يف صفة اجلّنة، 
 .هذا حديث حسن  ) وقال: ٢٥٥٧رقم ( ٢٧٤- ٤/٢٧٢
 رجع السابق.امليف قريب من هذا ينظر نّصه  )٣(
 .٣٢ص:  ةالعقيدة النظاميّ رسالة  )٤(



 

      ٣٧ 
 

ّ مّ األُ  وقال ابن الصالح: وعلى هذه الطريقة مضى َصْدر ا، وإ اختار  هاة وسادا
ا، وإليها دعا أئمّ أئمّ  مني من املتكلّ  ة احلديث وأعالمه، وال أحد منة الفقهاء وقاد

ها ،أصحابنا َيْصدف عنها   )٢(. )١(و

ت ف ظاهر من كالمه هذا وقوامه عند قول أئمة احلديث من تفويض معىن آ
  )٣(سريها.الصفات، ومرادها إىل هللا تعاىل، وعدم تف

  وأظهر من ذلك ما نقل ابن العماد عنه من شعره:
افَ الصِّ  يثَ ادِ حَ أَ  ضْ وِّ فَـ  لْ طِّ عَ تُـ  وْ أَ  هْ بِّ شَ  تُ َال وَ  تِ    
لْ وِّ أَ فَ  ةلَ ضِ عْ ق مُ يْ قِ حتَْ        ض ِيف وْ  اخلَ الَّ إِ  تَ مْ رُ  نْ إِ   
  )٤(لْ وِّ ؤَ مُ ـه الفَ لَّ كَ ا تَ ـمَّ مِ   املِ ض سَ وِّ فَ مُ ـال نَّ إِ 

  

  قهي:مذهبه الف

نشأ السيوطي شافعيَّ املذهب، وحفظ يف أصوله وفروعه عّدة كتب، مثّ ترّقى بعد 
تبة الرتجيح يف املذهب الشافعي، قال: إىل رُ  -هـ ٨٧١ي: بعد سنة أ –تصّدره للفتوى 

النووي، وإن كان الراجح  جيح، مل أخرج يف اإلفتاء عن ترجيحّما بلغُت درجة الرت ـول 

  .)٥(عندي خالفه 

                                                      
موع للنووي فصل: ، و ١٥٤- ١٥٣ص:  الصالح البن أدب املفيت واملستفيتينظر:  )١( ا

 .٥٣-١/٥٢يف آداب الفتوى، 
   .١١٢- ١/١١١معرتك األقران  )٢(
   .٣٠٠ينظر: اإلمام احلافظ جالل الدين للطّباع ص:  )٣(
ص:  آللوسيل جالء العينني يف حماكمة األمحدينوينظر:  .١٠/٧٨شذرات الذهب  )٤(

٤٦٥.  
   .٩٠ث بنعمة هللا ص: التحدّ  )٥(



 

      ٣٨ 
 

 :، وأّلف كتاب)٢(ـ يف عدد من كتبههـ٨٩٨، وصرّح برأيه سنة )١(املطلق ى االجتهادعادّ  مثّ 

، رّد فيه على الرّد على من أخلد إىل األرض، وجهل أّن االجتهاد يف كّل عصر فرض

  َمن منع االجتهاد.

                                                      
تهدين مخس : أنّ ، والسيوطي، وغريهموالنووي ،الم ابن الصالحكمن   : يُؤخذفائدة )١(  :مراتب ا

 ا:مه فاألّوالنأربعة أقسام،  ، وغري املستقلّ أو غري مستقلّ  ،ا مستقلّ وهي من مجلتها: إمّ 

تهد املستقلّ  - ١ اعد املذهب بقواعده لنفسه، يبين عليه الفقه خارجاً عن قو  هو الذي استقلّ و : ا
، ومل جيز قد من دهر، بل لو أراده اإلنسان اليوم المتنع عليهوهذا شيء فُ قال السيوطي:  ة.ر املقرّ 

 له 

تهد املطلق غري املستقل - ٢ فيه شروط االجتهاد اليت  دتْ جِ الذي وُ أعّم من املستقّل، وهو : ا
تهد املستقلّ  ا ا ل سلك طريقة إمام من أئمة املذاهب يف مل يبتكر لنفسه قواعد، ب مثّ  ،اتصف 

ه د إمامه، ولكنّ ه مل يقلّ إذا أنّ  مبذهب إمامه؛ دوال مقيّ  االجتهاد، فهو مطلق منتسب، ال مستقلّ 
ة مثل: قد خيالف الواحد منهم مذهب زعيمه يف بعض األحكام الفرعيّ  ،سلك طريقته يف االجتهاد

 ،والزعفراين ،ة، والبويطيوأشهب من املالكيّ  ،سمة، وابن القاوزفر من احلنفيّ  ،وحممد ،أيب يوسف
  . من الشافعية ،واملزين

ال  ،والذي ادعيناه هو االجتهاد املطلق وهذا النوع، هو الذي ادعاه السيوطي فقال: 

 امتثاالً  ،وسالكون طريقه يف االجتهاد، االستقالل، بل حنن متابعون لإلمام الشافعي 

الستزادة ينظر: آداب املفيت واملستفيت البن الصالح ص: . و ألمره، معدودون من أصحابه

موع ١٠١- ٨٧ ، ٤٢-٣٩، والرّد على من أخلد إىل األرض ٤٥-١/٤٢، ومقّدمة ا
ثره يف أاالجتهاد و للدهلوي، ورسالة:  عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليدوكتاب: 

 .سامي الغريري) لألستاذ القسم الثاين(الشريعة اإلسالمّية 
   .١٩٣ث بنعمة هللا ص: ينظر: التحدّ  )٢(



 

      ٣٩ 
 

وقد  وقد ألَّبت عليه هذه الدعوى عديداً من اخلصومات، حّىت قال السخاوي: 

  .)١(عى االجتهاد ا ادّ مّ ـالناس كاّفة ل قام عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

   .٤/٦٩الضوء الالمع  )١(



 

      ٤٠ 
 

  

  .فاتهاملبحث العاشر: مؤلّ 

للسيوطي يف عمره ووقته، فأّلف يف كّل فّن، وكان يف بعض املؤلّفات  رك هللاُ 
ملأثور :ج َوْحِده، كما يظهر ذلك من كتابهينس ، ومن الدر املنثور يف التفسري 

ف يف عدد لِ تُ وغريها. وقد اخْ  ،يف احلديث، اجلامع الكبريحويّة والن األشباه والنظائر

  .)١(اختالفاً بّيناً؛ إذ أعطى هو إحصائيات متفاوتة عنها يف مؤلفاته همؤلفات

  مفردة توّلت إحصاء مؤلفات السيوطي، منها: وهناك مؤلفاتْ 
ن: أمحد يْ دليل خمطوطات السيوطي، وأماكن وجودها، لألستاذَ  -١

 وحممد إبراهيم الشيباين.اخلازندار، 

صر بن سعد ومعجم مؤ  -٢ لفات السيوطي املخطوطة للدكتور 
 السالمة.

جلملة فهي تبلغ حنو  كما سبق. وتقدَّر مؤلفات السيوطي   ،مؤلف ٦٠٠و
ً، واملتبّقي ٣٣١ة بـــ(املطبوع   .)٢(ما بني خمطوط، أو مفقود، أو جمهول املكان) عنوا

  :هفاتوسأسرد هنا بعض أمساء املصنّ 

  ففي التفسري، وتعليقاته، والقراءات: 
 .اإلتقان يف علوم القرآن -

 .ملأثورالدر املنثور يف التفسري  -

 .ترمجان القرآن يف التفسري -

                                                      
   .١٣٦-١٠٥ص: هللا: نعمة ، والتحّدث عن ١/٣٣٨اضرة ينظر: حسن احمل )١(
- ٣١٢ينظر: إحصاء الطّباع لذلك يف اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي ص:  )٢(

٣١٣.   



 

      ٤١ 
 

تفسري بــ، ويُعرف لة تفسري الشيخ جالل الدين احملليتكم -

 .ْني اجلاللَ 

 .حاشية على تفسري البيضاوي -

 .تناسق الدرر يف تناسب السور -

  .د املطالع يف تناسب املقاطعمراص -

  يف احلديث وتعليقاته:
 .طى يف شرح املوطأكشف املغَّ  -

 .التوشيح على اجلامع الصحيح -

 .اجالديباج على صحيح مسلم بن احلجّ  -

 .تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي -

 .ة العراقيشرح ألفيّ  -

 .عني اإلصابة يف معرفة الصحابة -

 .يّةاخلصائص النبو  -

  يف الفقه وتعليقاته:
  .األزهار الغضة يف حواشي الروضة -

 خمتصر الروضة -

 .حتصني اخلادمخمتصر اخلادم، يسّمى:  -

 .شرح التنبيه -

 .اللوامع والبوارق يف اجلوامع والفروق -



 

      ٤٢ 
 

 .ة يف الفرائضشرح الرحبيّ  -

 .خمتصر األحكام السلطانية للماوردي -

 .اسكحتفة الناسك بنكت املنحاشية  -

  مؤلفاته يف األجزاء املفردة

  :يف مسائل خمصوصة على ترتيب األبواب
 .املستطرفة يف أحكام دخول احلشفة -

 .السالمة يف حتقيق املقر واالستحالة -

 .املصابيح يف صالة الرتاويح -

 .بلغة احملتاج يف مناسك احلاجّ  -

 .ةة يف طلب براءة الذمّ بذل اهلمّ  -

ملنطق القول املشرق يف حترمي -  .االشتغال 

 ."أنِت طالق" :فتح املغالق من -

  يف فّن العربّية وتعليقاته:
 .شرح ألفّية ابن مالك -

 .الفريد يف النحو والتصريف واخلطّ  -

 .النكت على األلفية، والكافية، والشافية، والشذور النزهة -

 .الفتح القريب على املغين اللبيب -

 .مهع اهلوامعشرحه يسّمى: و ، مجع اجلوامع -

 .األخبار املدوية يف سبب وضع العربية -



 

      ٤٣ 
 

  .ةة يف القواعد النحويّ املصاعد العليّ  -

 يف األصول، والبيان، والتصّوف:

 .شرح ملعة اإلشراق يف االشتقاق -

 .شرحهو، الكوكب الساطع يف نظم مجع اجلوامع -

 .ةييد احلقيقة العلمية وتشييد الطريقة الشاذليّ  -

 .عايل يف نصرة الغزايل على املنكر املتعايلدرج امل -

د والنجباء واألبدال -  .اخلرب الداّل على وجود القطب واألو

 .للغزايل خمتصر اإلحياء إرشاد العابدين -

 .املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة -

  يف التاريخ واألدب:
 .ريخ الصحابة -

 .ريخ اخللفاء -

 .طبقات احلّفاظ -

 .رينفسّ طبقات امل -

 .حلية األولياء -

 .أحساس األقباس يف حماسن االقتباس -

ذيب األمساء للنووي -   )١(.خمتصر 

 

                                                      
 .٥٤٤- ١/٥٣٤عارفني ينظر: كتاب مؤلّفات السيوطي (الفهرست)، وهدية ال )١(



 

      ٤٤ 
 

  

  .املبحث احلادي عشر: وفاته

صابته بِ  م  م شديد يف ذراعه اليسرى، حىت رَ وَ مرض السيوطي قبل موته بسبعة أ
هـ املوافق  ٩١١ سنة سع عشر مجادى األوىليف ليلة اجلمعة جاءه األجل احملتوم سحر 

  .يوًما ١٨و ،أشهر ١٠و، سنة ٦١، وقد بلغ من عمره م) ١٥٠٥عام  ،أكتوبر ١٨(

ودفن حبوش ، وُصلي عليه جبامع األفاريقي حتت القلعةكان له مشهد عظيم، 
ب القَ  -املسّمى عند العامة "قسيون"  –قوصون  يف مدينة  رافة من جهة الشرقخارج 
 ،جلامع األموي يوم اجلمعة بدمشق لي عليه غائبةً وصُ  ،ةليه قبّ ، وقربه ظاهر وعالقاهرة

  فرمحه هللا رمحة واسعة، وجزاه عّنا وعن اإلسالم خري اجلزاء.، )١(هـ٩١١من رجب سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

جة العابدين ص:  )١( نثل النبال مبعجم ، و ١/٢٣١، والكواكب السائرة ٢٥٧ينظر: 
  .٤/٤٥٧للحويين  الرجال



 

      ٤٥ 
 

ين حيى بن شرف ، اإليضاحمنت  فالثاين: دراسة مؤلّ  فصلال اإلمام الر

   .النووي الشافعي 

  :اً مبحث أحد عشروفيه 

  

 امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.املبحث األول: 

  مولده.املبحث الثاين: 

  نشأته العلمية.املبحث الثالث: 

  صفاته.املبحث الرابع: 

  رحالته العلمية.املبحث اخلامس: 

  شيوخه.املبحث السادس: 

  تالميذه.املبحث السابع: 

  مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.املبحث الثامن: 

  عقيدته ومذهبه الفقهي.التاسع:  املبحث

  مؤلفاته.املبحث العاشر: 

  وفاته.املبحث احلادي عشر: 

  

  

  

  



 

      ٤٦ 
 

  

  

  .)١(املبحث األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته

حيىي بن شرف بن موسى بن حسن بن حسني بن حزام بن حممد بن : امسه
   .الدمشقي النووي ، أبو زكرمجعة

ة من قرى حوران يف سورية، تبعد عن دمشق نسبة إىل نوى، وهي قري: النوويو
ّده األعلى نزل اجلوالن بقرية نوى على عادة العرب، فأقام . كان حزام ج)٢(كم جنوً   ٨٣

 ا ورزقه هللا تعاىل ذريّة إىل أن صار منهم عدد كبري، فكان منهم هذا اإلمام.

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

، وطبقات الشافعية الكربى ٥٠/٢٤٧ريخ اإلسالم للذهيب  ينظر ترمجته لالستزادة: )١(
، شذرات الذهب ٢/١٥٣، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ٨/٣٩٥للسبكي 

، واملنهل العذب الروي يف ترمجة النووي ٩١٠، ، وطبقات الشافعيني ص: ٧/٦١٩
 للسخاوي، واملنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي للسيوطي.

ريخ اإلسالم للذهيب  )٢(    .٥، واإلفصاح ص: ٥٠/٢٤٧ينظر: 



 

      ٤٧ 
 

  

  .املبحث الثاين: مولده

   .هـ ببلدة نوى ٦٣١: سنةم رّ ل من احمليف العشر األوّ  لد وُ 

  

  .املبحث الثالث: نشأته العلمية

يف كنف والده الشيخ شرف بن ُمرَّي، وكان رجالً  نشأ اإلمام النووي
ألخالق الرضية، واحملاسن السنية، مع التقوى والصالح والورع، ول ،صاحلاً  ا بلغ ـّمـشهرياً 

مه القرآن والكتابة. فبدأ يان يف الكتَّاب؛ ليعلّ الصب محيىي سنَّ التمييز، أرسله إىل معلّ  هولد
ركاً ال ،ويزورهم ،ب على أهل الفضلحيفظ القرآن، وأخذ يتأدّ  هو لويستشريهم يف أموره، 

ونه هُ ًال على قراءة القرآن وحفظه، ولقد رآه بعضهم يف نوى والصبيان ُيكرِ بقواللعب، مُ 
  .ويقرأ القرآن يف تلك احلالّ  كراههم،لعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي إل على ال

ولـّما بلغ عمره عشر سنني، جعله أبوه يف دّكانه؛ ليتوّىل له مهامَّ البيع والشراء 
  فيه، ومل يشغله ذلك عن إمتام حفظ القرآن وتعّلمه، حّىت ختم القرآن وقد قارب البلوغ.

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٤٨ 
 

  .املبحث الرابع: صفاته

والصرب على  ،والزهد ،والورع ،والعمل ،على جانب كبري من العلم كان 
خشونة العيش، واملصابرة على أنواع اخلري، ال يصرف ساعة يف غري طاعة، يتقّوت من 

تيه من )٢(املدرسة الرواحية )١(رايةجِ  يه، وكان يتصّدق منها أبوَ  بلده من عند، وممّا 
هياً  ملعروف،  ً، وكان كثري السهر يف العبادة والتصنيف، آمراً  عن املنكر، يواجه أحيا

م، وكان عليه سكينة ووقار يف  البحث مع العلماء وغريهم، متابعاً  امللوك فمن دو
للسلف الصاحل من أهل السّنة، وكان كثري التالوة للقرآن والذكر، معرضاً عن الدنيا، 

  مقبالً على اآلخرة.

 ،أهله وال حيبّ  ،ة براهينه، ال يرى اجلدالوقوّ  ،مع سعة علمه وكان 
  .ن جيادلى ممّ وال تعجبه املبالغة يف البحث، ويتأذّ  ويعرض عنهم،

  

  

  
                                                      

. ه رزقاً فقد رزقتَ  ،رايةً ه جِ علي من أجريتَ  وكلّ : أي: حّصة من الطعام، ورزق، رايةاجلِ  )١(
 ١/٣٦٨معجم اللغة العربية املعاصرة ، و )رزقدادة: ( ٢/٧٠٧ لألزدي مجهرة اللغة ينظر:

 .)ج ر يمادة: (
، هبة هللا بن زكي الدين أبو القاسم: هذه املدرسة كان قد أنشأها املدرسة الرواحية )٢(

ب هـ، فسمّيت املدرسة نسبة إليه، ٦٢٢ن رواحة، وقد توّيف سنة حممد األنصاري، املعروف 
ب الفردوس  جراً صاحب ثروة، وقد ابتىن هذه املدرسة داخل  ب العمارة  –وكان  وهو 

شرقي مسجد عروة، الذي هو قرب اجلامع األموي، ولصيقه مشايل جريون،  –اجلوانية 
قفها لدراسة فقه اإلمام الشافعي، وفّوض ، وأو ةة احلنبليّ وقبلي الشريفيّ  ،وغريب الدولعية

ا بعده كثري من  تدريسها ونظرها إىل الشيخ تقي الدين ابن الصالح الشهرزوري، ودرس 
ريخ املدارس العلماء األجالء. وقد أصبحت اآلن دوراً للسكن. ينظر:  الدارس يف 

 ).٤٦رقم ( ٢٠١- ١/١٩٩لنعيمي ل



 

      ٤٩ 
 

  

  .ةاملبحث اخلامس: رحالته العلميّ 

هـ قدم والد النووي به إىل دمشق يف أّول رحلة له لطلب العلم،  ٦٤٩يف السنة 
ريازي يف حنو للش بيهنالتسنة، فسكن املدرسة الرواحية، فحفظ  ١٩وقد بلغ من عمره 

قي السنة، ري للش املهّذبنصف، مثّ حفظ ربع العبادات من ر و أربعة أشه ازي يف 

وكان يقرأه على شيخه الكمال إسحاق بن أمحد بن عثمان املغريب املقدسي، وهو أّول 
 ،شيوخه يف الفقه، وقد الزمه مالزمة شديدة، فُأعجب به لـّما رأى مالزمته لالشتغال

لناس، وأحّبه حمّبة شد   يدة، وجعله معيد الدرس ألكثر اجلماعة.وعدم اختالطه 

ملدينة  ٦٥١ويف السنة  هــ حّج مع أبيه، وارحتل من أّول شهر رجب، وأقام 
 معشهراً ونصف. ولـمَّا أّمت احلّج عاد  –على ساكنها أفضل الصالة والتسليم  –املنّورة 

  والده إىل النوى، وعاد هو إىل دمشق.

ر شي لعلم ويقتفي آ والزهد،  ،والعبادة ،وخه الصاحلني يف العلمأخذ يشتغل 
والورع، وكان يقرأ على املشايخ كّل يوم اثين عشر درساً يف فنون العلم املختلفة شرحاً 

  وتصحيحاً، وتعليقاً.

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٥٠ 
 

  

  .املبحث السادس: شيوخه

على عدد كبري من املشايخ األجالء، واجلهابذة  تتلمّذ اإلمام النووي 
  :)١(والصالح. ومن هؤالء ،والتقوى ،والفضل، والزهد ،لعلم العلماء املعروفني

 أبو إبراهيم كمال الدين املغريب املقدسي. -

ر بن احلسن أبو احلسن اإلربلّي. -  سالَّ

 عبد الرمحن بن نوح أبو حممد املقدسي. -

 القاضي أبو الفتح التفليسي. -

 أبو إسحاق املرادي. -

 أبو حممد إمساعيل التنوخي. -

 يم الواسطي.أبو إسحاق إبراه -

 زين الدين أبو البقاء النابلسي. -

 .األلفيةحممد بن عبد امللك بن مالك اجلّياين، صاحب  -

 حممد بن احلسني العامري احلموي. -

 ابن أيب عمر بن قدامة احلنبلي.مشس الدين  -

بن احلبيشي. أبو زكر الصرييف،  -  املشهور 

  .رمحهم هللا تعاىلوغريهم  -

  

  

  
                                                      

ذيب األمساء واللغات يف ينظر: عّد هؤالء الشيوخ وغريهم )١( بقات ، وط١/١٨: 
ريخ اإلسالم ٩١١، وطبقات الشافعيني ص: ٢/١٥٥الشافعية البن قاضي شهبة  ، و

٥٠/٢٥٠.   



 

      ٥١ 
 

  

  .يذهاملبحث السابع: تالم

مجع غفري من الناس، ومسع منه خلٌق كثري ال أخذ عن اإلمام النووي 
هُّله للتدريس يف وقت مبكِّ    :)١(ذ عليهر من عمره، فِممَّن تتلمّ ُحيْصون، نتيجة 

أبو حمسن بن العطار  الشيخ عالء الدينعلي بن إبراهيم بن داود  -
تالميذ  لشّدة مالزمته له، ويعّد أخصّ  ؛املشهور مبختصر النووي

 النووي.

 .أمحد بن فرح اإلشبيلي -

 إبراهيم بن فالح أبو إسحاق برهان الدين اإلسكندري. -

 البدر حممد بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة. -

 .التفسريأبو الفداء ابن كثري صاحب  -

 أبو العباس اللخمّي. -

بن اخلبَّاز.م الدين أبو الفداء األنصاري، املعجن -  روف 

  .بن املعلم احلنفي الرشيد إمساعيل -

 .حممد بن أيب الفتح احلنبلي -

 .هبة هللا بن عبد الرحيم البارزي -

 .ييوسف بن عبد الرمحن املزّ  -

  .رمحهم هللا تعاىل مجال الدين أبو الربيع األذرعي الزرعي. -

  

  
   

                                                      
ريخ اإلسالم ٩١١عيني ص: ينظر: عّد التالميذ وغريهم يف: طبقات الشاف )١( ، و

٥٠/٢٥٠    



 

      ٥٢ 
 

  

  .املبحث الثامن: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

ع واملعوَّل عليه يف فقه الشافعي ، فكان املرجيف أصناف من العلومن تفنّ 
ل أهل رجال، فجمع بني الرواية والدراية، فكان أوّ الحاديث، وأمساء األ، ومتون 

ً  ،، وحفظاً زمانه معرفةً  وصحيحه  ،، وعلماً بِعللهملسو هيلع هللا ىلص وضبطاً حلديث رسول هللاِ  ،وإتقا
لبنان يف لماً يشوحمدِّث الفقهاء. بل صار عَ  وأسانيده، فالنووي فقيه احملدِّثني، ار إليه 
  تعاىل. رمحه هللاوال مداَفع  ،منازَع زمانه، ومرجعاً يعتمد عليه، غريَ 

ل مسُ  ،فقد تبوأ مكانة ساد أن عته طيبة يف أوساط العلماء منذ صغر سّنه، إىل و
هلّ    ه، فأثىن عليه خلق كثري.علماء عصره بعد 

ليثاً على النفس و  ،وحصوراً  ،ً داحيىي سيّ كان  :  قال ابن السبكي

مل يبال خبراب الدنيا إذا صري دينه ربعاً معموراً له الزهد والقناعة ومتابعة  ،وزاهداً  ،هصوراً 
ال يصرف ساعة يف غري  ،واملصابرة على أنواع اخلري ،ة واجلماعةالسالفني من أهل السنّ 

  )١(. طاعة

  )٢(.مفيت األّمة، شيخ اإلسالم، حميي الدين  عنه: وقال الذهيب 

ر املذهب، ومهديه، هو حمرّ  : سنوي قال الشيخ عبد الرحيم اإلو 

ه وقدره، صاحب التصانيف وسار يف األفاق ذكره، وعال يف العامل حملّ  ،بهومرتّ  ،وملقحه
  )٣(. املشهورة املباركة النافعة

                                                      
   .٨/٣٩٥طبقات الشافعية الكربى  )١(
   .٥٠/٢٤٦ريخ اإلسالم  )٢(

   .٢/٢٦٦طبقات الشافعية  (٣)



 

      ٥٣ 
 

كان الشيخ قد صارت  :  ث أمحد بن فرح اإلشبيلياإلمام احملدّ وقال 

ط اإلبل من أقطار لشدّ  ،مرتبة منها لو كانت لشخص كلّ   ،بإليه ثالث مرات ت إليه آ
األمر  :الثالثةالزهد يف الدنيا، و :الثانيةالعلم والقيام بوظائفه، و :املرتبة األوىل .األرض

  )١(.  ملعروف والنهي عن املنكر

حون الثناء عليه من العلماء األعالم ، وكانوا ال ميديف أقوال العلماء  هذه بعض
وحيد دهرِه وزمانِه  ،الزاهد ،العابد ،العامل اإلمام حبقِّ  أحداً إال مبا فيه، وهي شهاداُت حقّ 

  برمحته الواسعة، وجزاه عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء. رمحه هللا تعاىل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
   .١١ينظر: حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام النووي البن العطار ص:  )١(



 

      ٥٤ 
 

  

  .املبحث التاسع: عقيدته ومذهبه الفقهي

  عقيدته: 

 واختلف العلماء، وقالع للبدعة. صر هلا إّن النووّي إمام من أئّمة أهل السنة،
ب الصفات،شاعرة، أو األذهب اخللف من ملته يف نسب وسبب  مذهب السلف يف 

م، و  ذلك؛ أنّه يف  يصرّحعنها، بل  سكتقد وافق األشاعرة من خالل النقل عن مصنفا
م ن بقبوهلا،ايبعض األح  لنقلره واشتغاله لتأثّ  ؛ووافق السلف يف كثري من عقيد

فهذا التداخل هو أصل  ، وابتعاده عن علم الكالم، واخلوض يف تفصيالته،واحلديث
  .اللبساالشتباه و 

مذهبه يف الصفات السمعية السكوت،  إنّ  النووي:  يف ترمجة قال الذهيب

وّ ورمبّ  ،وإمرارها كما جاءتْ    .)١(  شرح مسلمل قليًال يف ا 

م به على أحاديث الم النووي ما تكلّ حذف من كوقال السبكي زجراً على من 
  .)٢( العقيدة أشعريّ  النوويّ  فإنّ  من النساخ:  شرح مسلممن  الصفات

صراً ملذهب السلف  –ميذه ابن العطّار وقال أخّص تال كان الشيخ : - وكان 

منهاجهم  ، وال أعلم يف عصر سالكاً  سالكاً منهاج الصحابة حميي الدين 

  .)٣( غريه

جزء فيه ذكر اعتقاد السلف يف احلروف  :د وّضح النووي اعتقاده يف كتابهولق

دفعاً عن  ؛ينفه قبل وفاته مبا يقرب الشهرَ ف حيث صنّ وهو من آواخر ما ألّ ، واألصوات

                                                      
  .٥٠/٢٥٦ريخ اإلسالم  )١(
  .٢/١٩الطبقات الكربى  )٢(
  .٦حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام النووي ص:  )٣(



 

      ٥٥ 
 

ة نبينا عليه وسنّ  ،ك بكتاب هللاوحنن من ديننا التمسّ  قول األشاعرة يف مسألة كالم هللا: 

ؤمن ونُ  ،وأئمة احلديث املشهورين ،والتابعني ،وي عن الصحابةوما رُ  ،الصالة والسالم
مجيعها كما ...  ،، وال ننقص منه شيئاً ال نزيد على ذلك شيئاً  ،جبميع أحاديث الصفات

ويلهاجاءت    .)١( ها كما جاءت، وأن منرّ ا الرواية من غري كشف عن 

  مذهبه الفقهي: 

 الفقهعن كبار علماء عصره، وبفرتة وجيزة حفظ  الفقه الشافعيأخذ النووي 

ة، ومل ميِض وقت  ة واخلاصّ واعده وأصوله، حىت ُعرف بذلك بني العامّ وأتقنه، وعرف ق
كبري حىت كان َعَلم عصره يف حفظه للمذهب، وإتقانه ألقوال علمائه، وأعرفهم بعلم 

ن يكون حمرّ اخلالف، وأحقّ    ب.ر املذههم 

 

 

                                                      
 يف نسبة هذا خُتلفا. وقد ٦٨جزء فيه ذكر اعتقاد السلف يف احلروف واألصوات ص:  )١(

وأنّه ، على طرة الغالف امسه للنووي سوى أنّ  هيثبت شيئاً  الكتاب قمل يذكر حمقّ الكتاب للنووي، و 
: نقل عن القسم األول :قسمني النووي كتابه مقسّ و  .ضع صور للمخطوطو و أُّلف بقرب وفاته، 

يذكر فيه ثبوت ، و الكالمغاية املرام يف مسألة  :رموي الشافعي يف كتابهفخر الدين األاحلافظ 

وهو كالم بعيد من  ،ختمه ببيان املوقف من الصفات عموماً  مثّ  ،احلرف والصوت يف صفات هللا
  التبيان يف آداب محلة القرآنـنقل عن كتابه املعروف ب :القسم الثاينوالتأويل. 

فيما نذكره فيما وهو القسم الثاين  ،كالمنا حنننشرع يف   مثّ ه له: قوله: ا يقوي أنّ مّ ـمو 

لتبيان يف آداب محلة القرآن . ومـّمن نسب الكتاب إىل النووي وضعناه يف كتابنا املعروف 

، عند تعليقه على شرح مسلم. وهذه املسألة يف حاّجة لشيخ مشهور بن حسن آل سلمانا
جزء فيه ذكر اعتقاد السلف يف احلروف ينظر:  .وهللا تعاىل أعلمإىل حبث دقيق، 

، ٢٢- ١٦والدالئل الوفّية يف حتقيق عقيدة النووي ص:  ،٧٦، ١٦، و٥ات ص: واألصو 
   .٢٢و



 

      ٥٦ 
 

  

  .املبحث العاشر: مؤلفاته

من املؤلفات  النووي حنوًا من ستٍّ وأربعني سنة، ومع ذلك ترك  عاش
والرتاجم،  واملصطلح، واللغة، ،شيئاً كثرياً، يف علوم شّىت: الفقه، واحلديث، وشرح احلديث

  ا أمتّه يف حياته، وبعضها قصر عنه أجله.والتوحيد، وغري ذلك، منها م

  وسأكتفي هنا بذكر أشهر مصنفاته:

  ففي علوم القرآن:  
 .التبيان يف آداب محلة القرآن -

  يث:ويف علوم احلد
 .شرح صحيح مسلم -

 .األربعني النووية -

ض الصاحلني من كالم سيد املرسلني -  .ر

 .التقريب والتيسري -

  ويف الفقه:
 .روضة الطالبني وعمدة املفتني -

، وهو من أكثر كتب النووي تداُوًال بني العلماء املنهاج يف الفقه -

 .والطلبة

 .تصحيح التنبيه -

 .حترير ألفاظ التنبيه -

 .بموع شرح املهذّ ا -

 املناسك الكربى، ويعرف بـــاإليضاح يف مناسك احلّج والعمرة -



 

      ٥٧ 
 

 ويف الرتاجم والطبقات:
 .ذيب األمساء واللغات -

 ويف الرقائق واآلداب:

 )١(.حلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات واألذكار -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
- ٢/٥٢٤، وهدية العارفني وما بعده ٧ينظر مسرد كتبه يف املنهل العذب الروي ص:  )١(

٥٢٥.  



 

      ٥٨ 
 

  

  .املبحث احلادي عشر: وفاته

الكتب  إىل نوى بعد أن ردّ  هـ رجع اإلمام النووي  ٦٧٦نة ويف س
 املستعارة من األوقاف، وزار مقربة شيوخه، فدعا هلم وبكى، وزار أصحابه األحياء،

، وعاد إىل نوى فمرض  زار بيت املقدس واخلليل ،عهم، وبعد أن زار والدهوودّ 
  . هـ ٦٧٦سنة رجب،  ٢٤ ليلة األربعاء يف ا، وتويفّ 

سّ إا بلغ نعيه مّ ـول لبكاء، و ف عليه املسلمون ىل دمشق ارجتت هي وما حوهلا 
اجلزاء، وأسكنه أعلى ، فرمحه هللا رمحة واسعة، وجزاه عّنا وعن اإلسالم خري شديداً  سفاً أ

  درجات يف اجلنان.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٥٩ 
 

  . اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة الثالث: دراسة كتاب فصلال

  :احثبوفيه أربعة م

  

 .بيان أمهية الكتاباملبحث األول: 

  منهج املؤلف يف الكتاب. املبحث الثاين:

 .عناية علماء املذهب بهاملبحث الثالث: 

  شروحه وحواشيه.املبحث الرابع: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٦٠ 
 

  

  .ة الكتاببيان أمهيّ ل: املبحث األوّ 
 ،والعمرة جّ احل عبادةيف  فةاملؤلّ كتب ال أهمّ  من يف املناسك اإليضاح عتربيُ 

الذى هو الركن اخلامس للدين، كما يذكر  جّ حلاث عن أحكام ومناسك يتحدّ 
ته ،وآدابه ،وواجباته ،ومفسداته ،اتهمصححّ   ،وظواهره ،ولواحقه ،وسوابقه ،ومسنو

عن سائر هذه العبادة زت به يّ من األحكام، وما مت لعمرةق يتعلّ  ماكذلك ودقائقه، و 
والكعبة احلرام،  واملسجد ،ةومكّ  ،احلرمأحكام بيان و آداب السفر، ، وبيان العبادات

  وغري ذلك. ،املشّرفة، واملدينة النبويّة
 ،واستوعب مقاصد هذه األمور ،هيف هذا الكتاب ذلك كلّ  وقد مجع 

  ما فيه تعقيد وصعوبة.ح وضّ و  ،وفروعها ،ما حيتاج إليه من أصوهلا واستوىف لكلّ 
زب وتغيب عْ أن تفوته معرفته، وال ت نه من النفائس ما ال ينبغي لطالب احلجّ وضمّ 

  )١(عنه خربته.
 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

 .٢٩-٢٦ينظر: مقدمة النووي يف منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  )١(



 

      ٦١ 
 

  

  .منهج املؤّلف يف الكتاب املبحث الثاين:

بل ذكر فيه  ،إليه يف الغالباحلاّج ه ال يقتصر على ما حيتاج كان منهجه فيه: أنّ 
 ة الطالب حبيث ال خيفى عليه شيء من أمر املناسك يفو إليه حاجّ ما قد تدع أيضاً كلّ 

ت.معظم األوقات، وال حيتاج إىل    سؤال ألحد عن شيء من ذلك يف أكثر احلاد

من قرأه من طالب العلم وغريهم  أن يستغين به كلّ  :من تصنيفه له  هوهدف
  وجده فيه منصوصاً ئل إّال  يقع له شيء من املساا حيتاج إليه، وأّال عن استفتاء غريه عمّ 

  عليه.

وخوفاً من اإلمالل  ،ة االختصاريَ غْ ة بُـ ا انتهجه يف هذا الكتاب: حذف األدلّ مّ ـوم
حاً يف العبارة مع اإلجياز حىت يفهمها العامي، وال يستبشعها إلكثار، وكان فيه موضّ 

  القاصر والنبيه.ذه الطريقة الفائدة املرجوة من هذا الكتاب ويتنفع به  لتعمّ  ؛الفقيه

فه الشيخ اإلمام أبو عمرو مته إىل الكتاب النفيس الذي صنّ وقد أشار يف مقدّ 
ه ذكر مقاصده وزاد فيه مثله، وكثر من ، وأنّ )١(يف املناسكهــ)  ٦٤٣(ت: ابن الصالح 

  .)٢(ستغىن عن معرفتها من له رغبة من الطالبالنفائس اليت ال يُ 
  ب:مثانية أبواعلى  مثّ رّتب كتابه

  .ق بوجوب احلجّ ويف آخره فصل فيما يتعلّ  ،يف آداب السفر الباب األول:
ته. ،وواجباته ،وحمرماته ،: يف اإلحرامالباب الثاين   ومسنو

وهو معظم ، وفيه مثانية فصول ،ق بهوما يتعلّ ، ةيف دخول مكّ  الباب الثالث:
  تصرة.وآدابه خم ،وسننه، وواجباته، ويف آخره بيان أركان احلجّ  ،الكتاب

   .يف العمرة :الباب الرابع

                                                      
، وطبع عبد الكرمي بن صنيتان العمري أ.د ، حّققهصلة الناسك يف صفة املناسكوامسه  )١(

ملدينة املنّورة سنة   م, ٢٠١١ه/  ١٤٣٢يف اجلامعة اإلسالمية 
 .٢٨- ٢٧ينظر: مقدمة منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  )٢(
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ق ا يتعلّ مّ ـوفيه مجل مستكثرات م ،وطواف الوداع ،ةيف املقام مبكّ  :الباب اخلامس
  واملسجد وأحكامها. ،واحلرم والكعبة ،ةمبكّ 

رة قرب رسول هللا  :الباب السادس ملدينة.وما يتعلّ  ملسو هيلع هللا ىلصيف ز   ق 
 ،أو ارتكب حمظوراً  ،به راً مأمو  نسكهفيما جيب على من ترك يف  :الباب السابع

  وفيه نفائس كثرية.
فصول  وبعده ،ومن يف معناهم ، واملرأةالصيب والعبد يف حجّ  :الباب الثامن

  ثالثة:
  يف آداب رجوعه من سفره. :فصل -
 وفيه نفائس كثرية. ،يف الوالية على احلجيج :فصلو -
   .)١(وقت يف كلّ  يف أذكار تستحبّ  :فصلو -

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

- ٤٠، و٢٩ط. دار الكتب العلمية، واملرجع السابق ص:  ٦-٥ينظر: منت اإليضاح  )١(
٤١. 



 

      ٦٣ 
 

  

  .عناية علماء املذهب بهث: املبحث الثال

خلاصّ  ،ءجّال األعلماء ال كثري منونقل منه   ،لقد استفاد من هذا الكتاب ة و
وكتب  ،كتب الشافعّية  ت بعده منفَ لِّ علماء الشافعّية، جاء ذلك واضحاً يف الكتب اليت أُ 

ا، فتجدهم يقولاألخرى، ة املذاهب الفقهيّ  ون: واليت يصعب حصرها وتقصيها نظراً لكثر
صّححه يف ، وقاله النووي يف مناسكه، وقال النووي يف املناسك الكربى

 .)١(ذلك ، وحنومناسكه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
ة إىل أوهام الكفاية ، واهلداي٧/٣١٤بن الرفعة نبيه الينظر أمثلة ذلك يف: كفاية ال )١(

غاية اإلختصار لتقي الدين احلصين ص:  يف حلّ  األخيار، وكفاية ٢٠/٣٠٣لإلسنوي 
ألفاظ أيب شجاع  يف حلّ  ، واإلقناع١/٢٦٥، وأسىن املطالب للشيخ زكر األنصاري ٤٨

اية احملتاج ٣/٧٤حتفة احملتاج يف شرح املنهاج للهيتمي و ، ٢٥٨للشربيين ص:  شرح  إىل، و
   .٣/٣١٩املنهاج للرملي 



 

      ٦٤ 
 

  

  .املبحث الرابع: شروحه وحواشيه

، فمنهم من نقل عنه، للنووي إيضاح املناسكعلماء الشافعية  بــ لقد اعتىن

  عليه، ومنهم من شرحه. اً تومنهم َمن كتب نك

  ووضع نكت عليه:  ،تعليقلاعتىن  نْ مَّ فمِ 
حتفة الناسك بنكت  إلمام جالل الدين السيوطي فسّمى نكته:ا -

 .املناسك

  حاشية عليه:ن اعتىن بشرحه، ووضع مّ ـوم
علي بن عبد هللا بن أمحد احلسين الشافعي، نور الدين أبو احلسن  -

  .)١(اإلفصاحمسّاها و ، هـ)٩١١: تالسمهودي (

 .)٢()ه١٠٠٤: تأيب العباس أمحد الرملي (مشس الدين حممد بن  -

عرف هـ). وتُ ٩٧٤(ت:  أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي -
. وهي حاشية ابن حجر على شرح اإليضاح يف مناسك احلجّ بــ

قارنة بني هذا الكتاب ونكت السيوطي، أشهر حاشية عليه. وعند امل
من حيث  من نكت السيوطييظهر أّن ابن حجر قد استفاد 

 .)٣(، ومل يعزو له، وتسلسل األفكار، وغري ذلكاليت ذكره تالو نق

                                                      
  .١/٢١٠، وكشف الظنون ١٠/٧٤ينظر: شذرات الذهب  )١(
   .٣/٢٧٨اية احملتاج مع حاشية الرشيدي ذكره يف  )٢(
، وص: ٧٣، وص: ٥٢- ٥١ينظر أمثلة ذلك يف حاشية اإليضاح البن حجر ص:  )٣(

 .٦٢٠، وص: ٤٩٣-٤٩١، وص: ٢٨٣- ٢٨١، وص:٢٤٨، وص: ٢٣٤-٢٣٣



 

      ٦٥ 
 

هـ). بّني فيه مسائل ١٤٢٥عبد الفتاح حسني راوه املّكي (ت:  -
من تعليقات  اً ، ونقل واختصر كثري األربعة اإليضاح على أقوال األئمة

 ابن حجر.  
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   .الشرحالرابع: دراسة  فصلال

  

  :باحثم سةمخوفيه 
     

 حتقيق عنوان الكتاب.املبحث األول: 

  توثيق نسبته إىل مؤلفه.املبحث الثاين: 

 موضوع الكتاب.املبحث الثالث: 

 منهج مؤلفه فيه.املبحث الرابع: 

  موارده.املبحث اخلامس: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٦٧ 
 

  .املبحث األول: حتقيق عنوان الكتاب

املناسك هذه نكٌت ِحسان على  على عنوان نكته فقال:  نّص املؤلف 

حتفة الناسك بنكت  :ُتسمَّى لشيخ اإلسالم حميي الّدين النووي  الكربى

 .)١( املناسك

  

  .املبحث الثاين: توثيق نسبته إىل مؤلفه

 )٢(فهرست مؤلفايتيف كتابه:  إىل نفسههذا الكتاب  قد نسب املؤلف 

ا.   اليت سرد فيها أمساء مؤلفاته بعد ترتيبها وفقاً ملوضوعا

سخ ك نسبه للسيوطي عند  حممد أمحد املنصوري حتفة الناسك بنكت املناسكما أن 

  .  آخر ما يف نسخ املؤلفهذا  : فراغه من الكتاب، فقال

  

  .املبحث الثالث: موضوع الكتاب

للنووي يف فقه  اإليضاح يف املناسكوتعليقات على كتاب  حاشيةهو 

 الشافعي.

  

  

                                                      
   /أ].٣[ )١(
وينظر: . م١٨٦٢. مظهر العجائب مدراس سنة ط ١٠ينظر: فهرست مؤلفايت ص:  )٢(

لد السادس  فهرست مؤلفايتاليت أحلق فيه  ٦/٦٧٩ف الظنون لغوستاف فُلوغل كش
  م.١٨٥٢املطبوع بلندن، 



 

      ٦٨ 
 

  .ه فيهاملبحث الرابع: منهج مؤلف

اً ل  ،للرافعي فتح العزيز شرح الوجيزلشرح لـلقد جعل املؤلف كتابه مشا

رّاح ينقل من شُ  ة، فإنّهاملسائل الفقهيّ الكالم عن ة عند للنووي خاصّ  روضة الطالبنيو

  بني كثرياً.اهذين الكت

  من منهجه ما يلي: ويالحظ
م يتطّرق إىل اخلالف بني بىن املؤلف كتابه على أنّه كتاب يف فقه الشافعية، فل -

املذاهب إّال يف مواضع حمدودة، بل قصر أغلب جهده على بيان اخلالف 
والوجوه، والرتجيح بينها، ورّمبا ميتّد حبثه  ،واألقوال ،يف املذهب، وبيان الطرق

به، وحيّررها على وفق املعتمد  إىل حترير املذهب املخالف، فيعرض أقوال أر
ء وأهل مّكة ، كما يفيف ذلك املذهب  .مسألة الطواف والصالة بني الغر

ويعقب  ،ح عنهافِ نَ ويورد على كالمه ما يؤثر، وقد يُـ  ،وقد يتعّقب كالم النووي -
ً ومهه وزيفه.  على من تعّقبه مبد

ن يتعقب مشهور من املذهب مىت ما خالف نّص الشافعي، مبّيناً مَّ مِـ ينقل  -
ة نّصه، كما يف مسألة كراهتفق مع صواب النقل عنه، وصحة الوجه امل

 من يطوف راكباً بغري عذر.طواف 

دراً.من طريقته يف النقل، أنّه ال ينقل عن معاصري -  ه إّال 

من عادته أن يبتدئ تعليقه ببيان مقتضى الكالم وما يلزم منه، وما يبىن  -
 أو ينقل من يقول: وقضيته كذا. ،عليه، فيقول

 شتها.يف إيراد الفروق الفقهية ومناق برع  -

ا وما خرج عنها ،ةاهتّم بتقرير بعض القواعد الفقهيّ  - من  وذكر استثناءا
جها حتت تلك القواعد، كما يف مسألة أخذ سلب الفروع اليت قد يتوّهم اندرا

 قاطع الشجر يف احلرم إن كان عبداً.



 

      ٦٩ 
 

يف إحلاق املسائل بعضها ببعض، وبيان ما  ويف املقابل أيضاً، أحسن  -
 ريها، وما ينبغي أن جيري فيها من اخلالف اجلاري يف غريها.يبىن منها على غ

اهتّم بتخريج األحاديث الواردة يف املنت وغريه مع بيان اختالف الطرق  -
ت.  والروا

 كما اهتّم ببيان تفصيل املواضع املأثورة املذكورة يف املنت.  -
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  .املبحث اخلامس: موارده

كذلك ، و )١(مه من األعمال على شرح الروضتنيتقدّ ملا  هذا الشرح جاء خالصةً 
ريخ احلرمَ املختّصة بكتب على بعض ال   ني.ني الشرفَ بيان معامل و

  :ما يليحتفة الناسكأهّم موارد أصلية لـ

 لإلسنوي. املهّمات -

 للزركشي. خادم الرافعي والشرح -

 حملّب الدين الطربي. الِقرى لقاصد لقاصد أّم القرى -

حكام املساجدإعالم  -  للزركشي. الساجد 

خبار البلد احلرام -  لتقي الدين الفاسي. شفاء الغرام 

لناظر يف الكتاب لن ختفى عليه كثرة موارد الكتاب، وأّن مؤلفه درج على امثّ إّن 
  ثار من النقل املفيد، مع الدّقة يف العزو.كاإل 

ًّ  مة كانت أمصادر املؤلف، أصليّ  ذكر هنا ما رصدته منويُ  ؛ وسيطة، وقد رتبتها أجبد
  ليسهل الرجوع إليها.

رة النيب  - ١  .بن عساكرال ملسو هيلع هللا ىلصإحتاف الزائر وإطراف املقيم للسائر يف ز

   .ضياء الدين املقدسيل األحاديث املختارة - ٢

   .بكر بن العريب لقاضي حممد بن عبد هللا أيبل رآنأحكام الق - ٣

   .حممد الغزايل حامد حممد بنأليب  إحياء علوم الدين - ٤

لةحمل أخبار املدينة - ٥    .مد بن احلسن بن ز

                                                      
   أي: فتح العزيز وروضة الطالبني. )١(



 

      ٧١ 
 

  .ألزرقيل أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه - ٦

رأ - ٧    للفاكهي. خبار مكة وما جاء فيها من األ

  .لنوويل األذكار - ٨

   .بن عبد الربّ ال ذكاراالست - ٩

ريخ من بعده من اخللفااإلشارة إىل سرية ا -١٠    .يغلطامل ءملصطفى و

   .لشافعيل األمّ  -١١

  .لنوويل ح يف مناسك احلج والعمرةاإليضا  -١٢

ينل يف فروع املذهب الشافعيحبر املذهب  -١٣   .لرو

   .الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري يبأل البداية والنهاية -١٤

ريخ دار هجرة النيبّ  -١٥ حممد عبد  أليب املختارملسو هيلع هللا ىلص  جة النفوس واألسرار يف 

  .رجاينهللا بن عبد امللك امل

  .لعمراينل البيان يف مذهب اإلمام الشافعي -١٦

  نعيم. يبأل أخبار أصبهان أو ،ريخ أصبهان  -١٧

   .عمر بن شبةل ريخ املدينة -١٨

نة عن أحكام فروع -١٩ نة تتّمة اإل    .للمتوّيل  الد

  .لنوويل حترير ألفاظ التنبيه -٢٠



 

      ٧٢ 
 

النكت على ـى بــسمّ امل ،، واملنهاج، واحلاويالفتاوى على التنبيه حترير -٢١

  .قيالعراويل الدين أيب زرعة ل املختصرات الثالث

  .للجرجاين التحرير يف الفقه -٢٢

 لمراغي.ل حتقيق النصرة بتلخيص معامل دار اهلجرة -٢٣

   .لمنذريل  رتغيب والرتهيب من احلديث الشريفال -٢٤

احلسني بن  عبد الرحيم بنل تذكرة النبيه يف تصحيح التنبيه، وتصحيح التنبيه -٢٥

   .علي مجال الدين اإلسنوي

مال الدين حممد بن أمحد جل اهلجرة دار التعريف مبا أنست اهلجرة من معامل -٢٦

   .املطريي

  .أليب الطّيب الطربي ى يف الفروعالتعليقة الكرب  -٢٧

  البن كثري. ن العظيمتفسري القرآ -٢٨

ريخ نيسابور -٢٩  بن حممد بن عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا يبأل تلخيص 

  محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري.

   .لشريازيل التنبية يف الفقه الشافعي -٣٠

   .لنوويل ذيب األمساء واللغات -٣١

  .مد بن أمحد بن األزهري اهلرويحمأليب منصور  ذيب اللغة -٣٢

  .لبغويل التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي -٣٣

 .ألذرعيل وضة والشرحط والفتح بني الر التوسّ  -٣٤



 

      ٧٣ 
 

   .الُبسيت، حامت الدارمي يبأل الثقات -٣٥

   .شمس الدين القرطيبل اجلامع ألحكام القرآن -٣٦

  .بن أيب حامتال اجلرح والتعديل -٣٧

   .نجم الدين عبد الغفار عبد الكرمي القزويين الشافعيل احلاوي الصغري -٣٨

  .لماورديل احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي -٣٩

محياة األنب -٤٠   لبيهقي.ل ياء صلوات هللا عليهم بعد وفا

  .للزركشي خادم الرافعي والروضة -٤١

   .بن النجارال الدرة الثمينة يف أخبار املدينة -٤٢

   .بن حجر العسقالينللحافظ ا لكامنة يف أعيان املائة الثامنةالدرر ا -٤٣

   .القاسم الطرباين يبأل الدعاء -٤٤

   .لمحامليل الدعاء -٤٥

   .لبيهقيل وات الكبريالدع -٤٦

 .لقرايفل الذخرية -٤٧

رحلة ابن ، املعروف بـحتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار -٤٨

  .وطةعبد هللا، ابن بط يبأل بطوطة

   .ن أمحد بن جبري الكناين األندلسيبن جبري، حممد بال رحلة ابن جبري -٤٩

   .القاسم السهيلي يبأل يف شرح السرية النبوية البن هشامالروض األنف  -٥٠



 

      ٧٤ 
 

  .لطرباينل  )الروض الداينالروض الداين (املعجم الصغري  -٥١

  .لنوويل روضة الطالبني وعمدة املفتني -٥٢

ض الصاحلني -٥٣   لنووي.ل ر

   .سنن ابن ماجه -٥٤

  .سنن أيب داود -٥٥

   .سنن الرتمذي -٥٦

  .سنن الدارقطين -٥٧

  .للبيهقي السنن الصغري -٥٨

  .لبيهقيل السنن الكربى -٥٩

  .البن إسحاق سرية ابن إسحاقاملعروف بــ ،السري واملغازي كتاب -٦٠

   .املعافري بن هشامال السرية النبوية -٦١

   .البن الصّباغ الشامل يف فروع الشافعّية -٦٢

 .بن هشامال شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب -٦٣

  .عياض شرح صحيح مسلم للقاضي مْعِلم بفوائد مسلُـ امل إكمال -٦٤

  القاسم الرافعي. يبأل لشافعيشرح مسند ا -٦٥

ر -٦٦    .لطحاويل شرح مشكل اآل

   .لبيهقيل شعب اإلميان -٦٧



 

      ٧٥ 
 

 .عياض للقاضي الشفا بتعريف حقوق املصطفى -٦٨

   .لغزايلل الشبه واملخيل ومسالك التعليل شفاء الغليل يف بيان -٦٩

  .لجوهريل ج اللغة وصحاح العربيةالصحاح  -٧٠

   .بن حبانال صحيحال -٧١

 .صالحالالبن  ك يف صفة املناسكصلة الناس -٧٢

   .جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي أليب الضعفاء الكبري -٧٣

   .لسبكيل طبقات الشافعية الكربى -٧٤

   .األندلسي ،هعبد ربّ  البن العقد الفريد -٧٥

  .لرتمذيل علل الرتمذي الكبري -٧٦

   .لفرج اجلوزيا مال الدين أيبجل املتناهية يف األحاديث الواهية العلل -٧٧

بن ال عمل اليوم والليلة سلوك النيب مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد -٧٨

  .السُّينِّ 

  .الطربيالدين  بّ حمل غاية األحكام يف أحاديث األحكام -٧٩

   .احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكيأليب  فتاوى السبكي -٨٠

  .بديبن َمْنَده العال الباب يف الكىن واأللقابفتح  -٨١

  .ابن حجرللحافظ  فتح الباري شرح صحيح البخاري -٨٢

  .لرافعيل عزيز بشرح الوجيزفتح ال -٨٣



 

      ٧٦ 
 

  .شجاع الديلميّ  يبأل الفردوس مبأثور اخلطاب -٨٤

  .قرايفلل الربوق يف أنواء الفروق أنوار -٨٥

  .املقرئ سعيد يبأل فضائل املدينة -٨٦

 .الطربيحملب الدين  القرى رى لقاصد أمّ القِ  -٨٧

مقواعد ا -٨٨   .الدين ابن عبد السالم عزّ ل ألحكام يف مصاحل األ

  .أمحد بن عدي اجلرجاين يبأل الكامل يف ضعفاء الرجال -٨٩

   .دمد بن يزيد املربّ حمل دبالكامل يف اللغة واأل -٩٠

   .أمحد بن عدي يبأل امل يف ضعفاء الرجالالك -٩١

  .بن الرفعةال كفاية النبيه يف شرح التنبيه -٩٢

  .لمحامليل الشافعي اللباب يف الفقه -٩٣

  .اجلوزيابن الفرج  يبأل لغرام الساكن إىل أشرف األماكنمثري ا -٩٤

   .أيب الدنيابن ال الدعوة جمايب -٩٥

   .بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي يبأل السة وجواهر العلما -٩٦

  .النسائي السنن الصغرى -٩٧

روحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني -٩٨   .انبن حبّ ال ا

   .العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية تقي الدين أيبل جمموع الفتاوى -٩٩

موع شرح املهذّ  -١٠٠   .لنوويل با



 

      ٧٧ 
 

راحمللّ  -١٠١ آل   .بن حزمال ى 

   .لرازيل خمتار الصحاح -١٠٢

   .لمزينل خمتصر املزين -١٠٣

 .ليايفل ادث الزمانمرآة اجلنان وعرب اليقظان يف حو  -١٠٤

   .داود يبأل املراسيل -١٠٥

القاسم هبة هللا بن  لقاضي شرف الدين أيبل ئل حتليل احلائض من اإلحراممسا -١٠٦

   .البارزي

بن البيع، عبد هللا احلاكم يبأل ستدرك على الصحيحنيامل -١٠٧   .النيسابوري املعروف 

  .مسند أيب داود الطيالسي -١٠٨

   .مسند أيب يعلى -١٠٩

  .راهويهمسند إسحاق بن  -١١٠

   .مسند اإلمام أمحد بن حنبل -١١١

   .د اإلمام الشافعيمسن -١١٢

سم البحر الزخارمسند البزّ  -١١٣   .ارلبزّ ل ار املنشور 

بن جعفر بن علي بن حكمون عبد هللا حممد بن سالمة  يبأل مسند الشهاب -١١٤

  .القضاعي

رمشارق األن -١١٥    .للقاضي عياض وار على صحاح اآل



 

      ٧٨ 
 

 .لحمويل صقعاً  واملختلف عاً املشرتك وض -١١٦

  .بكر بن أيب شيبة يبأل ريف األحاديث واآلاملصنف  -١١٧

   .اقبكر عبد الرزّ  يبأل فاملصنَّ  -١١٨

رمط -١١٩   إسحاق ابن قرقول. يبأل الع األنوار على صحاح اآل

ة يف العقل الفروق -١٢٠  لجرجاين.ل املعا

ءاملعروف بــ ،إرشاد األريب إىل معرفة األديب -١٢١   لحموي.ل معجم األد

  .لطرباينل املعجم األوسط -١٢٢

   .لحمويل معجم البلدان -١٢٣

  .املعجم الكبري، الطرباين -١٢٤

  .البن املقرئ املعجم -١٢٥

  .لبكريل استعجم من أمساء البالد واملواضعمعجم ما  -١٢٦

ر -١٢٧   .لبيهقيل معرفة السنن واآل

   .نعيم األصبهاين يبأل معرفة الصحابة -١٢٨

  .ملوسى بن عقبة املغازي -١٢٩

ديل املغامن املطابة يف معامل طابة -١٣٠   .لفريوزآ

 .بن هشامال اللبيب عن كتب األعاريب مغين -١٣١

  .البن قدامة املغين -١٣٢



 

      ٧٩ 
 

  .لنوويل رح صحيح مسلم بن احلجاجاملنهاج ش -١٣٣

  .لشريازيلا ب يف فقة اإلمام الشافعياملهذّ  -١٣٤

  .إلمام مالكل وطأامل -١٣٥

 لدَِّمريي.ل اج يف شرح املنهاجالنجم الوهّ  -١٣٦

  .بن حجر العسقالينلحافظ ال ارنتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذك -١٣٧

 .لجويينل اية املطلب يف دراية املذهب -١٣٨

  .بن أثريال النهاية يف غريب احلديث واألثر -١٣٩

حممد بن علي بن احلسن بن بشر، أبو ل ملسو هيلع هللا ىلصنوادر األصول يف أحاديث الرسول  -١٤٠

  .الرتمذي عبد هللا، احلكيم

 .بن مجاعةال هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك -١٤١

  .لغزايلل وجيز يف فقه اإلمام الشافعيال -١٤٢

  .لغزايلل يف املذهب طيالوس -١٤٣

  

  

  

  

  

  



 

      ٨٠ 
 

  

  

  

  

  .دراسة النسخ اخلطية للكتاب اخلامس:الفصل 

  

  

  :ناوفيه مبحث

  

  وصف النسخ اخلطية للكتاب. املبحث األول:

  مناذج من النسخ اخلطية للكتاب. املبحث الثاين:

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٨١ 
 

  

  .ة للكتاباملبحث األول: وصف النسخ اخلطي

 حممد أمحدهي نسخة  :نسخة املعتمدةالوصف النسخة اخلطية األوىل:  - 
 :عمر الشوبري الشافعي

  .م ١٥٠٥هـ/ ٩١٤كتبها حممد أمحد املنصوري سنة أصلية   نسخةهي   -

  ٤٢٣١٣) عروسى ٢٦٣٣األزهرية القاهرة ( املكتبة :امكان حفظها ورقمه

ملكتبة األزهرية ف. الكت   .٢/٤٧ب املوجودة 

  فقه شافعي. :الفنّ 

  حتفة الناسك بنكت املناسك العنوان:

  جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر اُخلضريي املؤلف:

لدات:   ١ عدد ا

  .نسخة كاملةهي ، و ٧٧ :لوحاتعدد ال

  ١٢- ١١ متوسط عدد الكلمات يف كل سطر:

  ٢١ الطول:

  ١٥ العرض:

  ١٦ املسطرة:

  ح وجّيد.هو واضوجودته:  نوع اخلطّ 
  ).هـ٩١٤( ريخ النسخة:

  

  



 

      ٨٢ 
 

وصف النسخة اخلطية الثانية: نسخة شهاب الدين أمحد بن أمحد  -٢ 
 العجمي:

  .شهاب الدين أمحد بن أمحد العجمي :كتبهامصورة   نسخةهي   -

  ١٢م( دار الكتب القاهرة :املكتبة :امكان حفظها ورقمه

  .١/٥٠٤دار الكتب ف. 

  فقه شافعي. الفن:

  فة الناسك بنكت املناسكحت العنوان:

  جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر اُخلضريي املؤلف:

لدات:   ١ عدد ا

  .نسخة كاملةهي ، و ٦٦ :لوحاتعدد ال

  ١١- ١٠ متوسط عدد الكلمات يف كل سطر:

  هو واضح وجّيد.نوع اخلط وجودته: 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٨٣ 
 

  .املبحث الثاين: مناذج من النسخ اخلطية للكتاب

  

  القاهرة ،األزهرية املكتبةرة من بداية الكتاب من نسخة صو 

  



 

      ٨٤ 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٨٥ 
 

  :القاهرة ،األزهرية املكتبةصورة من وسط الكتاب من نسخة 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٨٦ 
 

اية الكتاب من نسخة    :القاهرة ،األزهرية املكتبةصورة من 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٨٧ 
 

  القاهرة: ،دار الكتب كتبةمصورة من بداية الكتاب من نسخة 

  

  
  



 

      ٨٨ 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٨٩ 
 

  القاهرة: ،دار الكتب مكتبةصورة من وسط الكتاب من نسخة 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٩٠ 
 

اية الكتاب من نسخة    القاهرة: ،دار الكتب مكتبةصورة من 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٩١ 
 

  

  

  

  :قالنّص احملقّ القسم الثاين: 

  

  

  

  

  

  

 
 

  
  
  

  
  

  



 

      ٩٢ 
 

  ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻ)١(
  
 )٤(]وصحبه[ ،وآله ،ّيد حمّمدهّم صّلي على ساللَّ  )٣()نعِ أَ )٢( ،وسّددرّب وفّق (

   .)٥([تسليماً] وسّلم
   .احلمد  وسالم على عباده الذين اصطفى

  ين الدّ  ييحم ،لشيخ اإلسالم املناسك الكربىِحسان على  )٦(هذه نكتٌ 

  .حتفة الناسك بنكت املناسكى سمَّ تُ  ،)٧(]آمني[ النووي 
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                      

 /أ].٣[ ١
ا:  كذا يف (أ)، ولعلّ  ٢  أعن.و صوا
 أعّن، سقطت من (ب).د مجلة: رب وفّق وسدّ  )٣(
 سقطت من (أ). )٤(
 سقطت من (أ). )٥(
ا هنا: الفائدة، و : ُنَكت )٦(  ،رة يف النفسالفكرة اللطيفة املؤثّ مجع نُْكَتة، وهي لغًة: النقطة، واملراد 

مادة: (ن ك ت)، واملعجم  ٢/٦٢٤نظر: املصباح املنري . يةل إليها بدقّ ة الدقيقة يتوصّ واملسألة العلميّ 
ب: النون،    .٢/٩٥٠الوسيط، 

 سقطت من (أ). )٧(



 

      ٩٣ 
 

  .] ي رَْكَعتَـْنيِ ُيَصلِّ  ،ةَ َمْن َأرَاَد االْسِتَخارَ فَ  قوله: [
يف  : شرح الرتمذييف  )١(زين الدين العراقي قال احلافظ ش:

ا رَكعتني َدليٌل على أنّ  )٣(])٢(احلديث[ وأنّه ال ُجيزئ  ،السّنة يف االستخارة َكوُ
  اإلتيان بسّنة االستخارة. الركعة الواحدة يف

   

                                                      
حلافظ عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن، أبو الفضل، زين الدين )١( ، املعروف 

وقدم القاهرة وهو  هـ ٧٢٥ولد سنة أصله من الكرد،  ظ العصر،حاف، اإلمام، العراقي
(أي: احلديث)  ومل نر يف هذا الفنّ  : العسقالين ابن حجرتلميذه احلافظ قال  .صغري

نكت ابن و ،األلفية كتبه:من   . أتقن منه، وعليه خترّج غالب أهل عصره

نظم منهاج و، ح الرتمذيتكملة شر ، وختريج أحاديث األحياءو الصالح

ر: ذيل ه. ينظ ٨٠٦سنة  . توّيف نظم السرية النبويةو ،يف األصول البيضاوي

واالعالم للزركلي  ،٤/١٧١الضوء الالمع و ، ٢٤٦- ٢٤٥طبقات احلّفاظ للسيوطي ص: 
٣٤٥- ٣/٣٤٤.  
ب: ما جاء يف التطوّع يشري إىل ما رواه  )٢( مثىن البخاري يف صحيحه كتاب: التهّجد، 

ب: ما جاء يف صالة االستخارة )، و ١١٧١رقم ( ٢/٥٧مثىن  الرتمذي يف سننه يف 
كان رسول  ، ولفظه:) من حديث جابر بن عبد هللا ٤٨٠رقم ( ٣٤٦- ٢/٣٤٥

ِإَذا َهمَّ  منا السورة من القرآن، يقول:كما يعلّ   ،هامنا االستخارة يف األمور كلّ يعلّ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ألَْمِر فَـ  ِ ، مثَُّ لِيَـُقْل: اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسَتِخريَُك ْليَـرَْكْع رَْكَعتَـْنيِ ِمْن َغْريِ الَفرِيَضةِ َأَحدُُكْم 
 احلديث. ...بِِعْلِمكَ 

 طمس عليه يف (أ). )٣(



 

      ٩٤ 
 

  
مل أن يقال: جيزئ تبتسليمٍة؟ حي أو أكثر ،ذلك أن ُيصّلي أربعاً  يف جيزئوهل 
ُ َلكَ  :  يف حديِث أيب أَيُّوب ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ؛ذلك َّ   ،)١( مثَُّ َصلِّ َما َكَتَب ا

                                                      
 هه عن أبيه، عن جدّ وب األنصاري، حدثّ وب بن خالد بن أيب أيّ أيّ  أنّ نّص احلديث:  )١(

َِّ  عن َأِيب أَيُّوب  اْكُتِم اْخلُْطَبَة، مثَُّ تـََوضَّْأ َفَأْحِسْن ُوُضوَءَك،  : قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل ا

ُ َلكَ  َّ : اللَُّهمَّ ِإنََّك تـَْقِدُر َوَال َأْقِدُر، ، مثَُّ اْمحَْد رَبََّك َوجمَِّْدُه، مثَُّ ُقلْ مثَُّ َصلِّ َما َكَتَب ا
ُم اْلغُُيوِب، فَِإْن رََأْيَت ِيل ِيف ُفَالنََة  مسِْ  -َوتـَْعَلُم َوَال َأْعَلُم، َوأَْنَت َعالَّ ِ يَها  ًرا  -َها ُتَسمِّ َخيـْ

َها ِيف ِديِين َوُدنـَْياَي  ًرا ِيل ِمنـْ ُرَها َخيـْ ِيل ِيف ِديِين َوُدنـَْياَي َوآِخَرِيت، فَاْقِدْرَها ِيل، َوِإْن َكاَن َغيـْ
َا  . اْقِدْرَها ِيل  : أَْو َقالَ  ، َوآِخَرِيت فَاْقِض ِيل ِ

التاريخ الكبري: )، والبخاري يف ٢٣٥٩٦رقم ( ٣٨/٥٦٦يف مسنده  أمحدأخرجه 
له )، ويف كتاب الدعاء ٣٩٠١رقم ( ٤/١٣٣، والطرباين يف معجم الكبري ١/٤١٣
)، وابن حّبان يف ١١٨١رقم ( ١/٤٥٨، واحلاكم يف مستدركه كتاب: الوتر١/٣٩٠

)، وابن ٤٠٤٠رقم ( ٩/٣٤٨ اخلطبة بكتمان األمر ذكر ب: النكاح، كتاب: صحيحه
)، ١٢٢٠رقم ( ١/٦٠٤ب: صالة االستخارة  صحيحه كتاب: الصالة، خزمية يف

ب: االستخارة يف اخلطبة وغريها  )، ١٣٨٣٧رقم ( ٢٣٩/ ٧والبيهقي يف السنن الكربى، 
 ٤/٦٧اً: حديث جابر يف مسند املوصلي ويف كتاب النكاح من طريق آخر، وينظر أيض

  ).٢٠٨٦برقم (
ا أهل مصر، ورواته ة تفرّ هذه سنة يف صالة االستخارة عزيز   احلاكم بعد خترجيه: قال د 

: بعد ختريج هذا احلديث من طريق آخر يف النكاحقال . و  ومل خيرجاه، عن آخرهم ثقات

: ٤/٦٣افظ ابن حجر يف نتائج األفكار ، ووافقه الذهيب. وقال احل صحيح اإلسناد 

وب أيّ  وقال:  ،. وضّعفه األلباينهذا حديث حسن من هذا الوجه، صحيح لشواهده

، فمدار احلديث على أيّوب بن خالد بن أيب أيّوب  وأبوه جمهول العني ،بن خالد فيه لني

ومل يورد فيه جرحاً وال تعديًال، وتبعه على  ١/٤١٣ يف الكبريترمجه البخاري األنصاري، 



 

      ٩٥ 
 

   

                                                      

ذيب ، ووثّقه ابن حّبان وغريه. ٢/٢٤٥ اجلرح والتعديلذلك ابن أيب حامت يف  ينظر: 

 .٤/٣٥٧وإحتاف املهرة للحافظ ابن حجر ، ٤٠٢- ١/٤٠١التهذيب 



 

      ٩٦ 
 

َدة على الركعتَـ  فهو دالٌّ على أنّه ال تضرّ     )١(.ْني الز

  .] ِمْن َغْريِ اْلَفرِيَضةِ قوله: [ 
ل سّنة صالة ال حتصه يف احلديث دليل على أنّ   :)٢(قال أيضاً ش: 

  بَغْريِ الفريضة.لتقييد ذلك يف النّص  ؛بُوقوع الدعاء بعَد صالة فريضةٍ االستخارة 
وغري ذلك من  ،وحتّية املسجد ،سنن الرَّواتبِ لكاٍة أخرى،وهل حيصل ذلك بسنّ 

  النوافل؟
 ُحُصوُهلا )٣(: والظاهراألذكارين النووي يف قال الشيخ حميي الدّ 

  . )٤(بذلك

ينوي  )٦()كونهب(قييد هكذا أطلق حصوهلا من غري ت : )٥(قال احلافظ

ا أمره بذلك بعد إمنّ  ملسو هيلع هللا ىلصه ألنّ  ؛نظر وفيه )٧(بعدهااالستخارة الركعتني بتلك 
أو  ،بعد الصالة رٍ مْ َ  مَّ هَ  مثّ  ،ة املسجدأو حتيّ  ةى راتبألمر، فإذا صلَّ  حصول اهلمِّ 

                                                      
 خمطوط. ١/١٩٢لوحة  شرح الرتمذي للحافظ العراقي )١(
 .أي: احلافظ العراقي  )٢(
 ،أو األقوال لإلمام الشافعي ،نيهو الرأي الراجح من القولَ عند الشافعّية:  األظهر )٣(

ح أحدمها وترجّ  ،منهما ة دليل كلّ لنظر إىل قوّ ، ني قوًّ ختالف بني القولَ وذلك إذا كان اال
، وال يعّرب به إّال عن هو األظهر فالراجح من أقوال اإلمام الشافعي حينئذٍ  ،على اآلخر

 منه ظهوراً  لكن األظهر أشدّ  ،الذي يشاركه يف الظهور :الظاهرويقابله  األقوال اجلديدة.
 .٢٤٦، والفوائد املدنّية للكردي ص: ١/١٠٦حملتاج . ينظر: املغين ايف الرجحان

 .٢٣٠األذكار ص:  )٤(
 .أي: احلافظ العراقي  )٥(
 يف (ب): لكونه.  )٦(
دة ١/١٩٢يف شرح الرتمذي للحافظ العراقي لوحة  )٧( : أم ال، ولعّلها هنا خمطوط ز

 توّضح املقصود.



 

      ٩٧ 
 

لصالة املسنونة عند  انُ يَ تْـ ه ال حيصل بذلك اإلِ فالظاهر أنّ  ،يف أثناء الصالة
  .االستخارة

ألمر قبل الشروع يف السنّ  ،نعم مثّ  ،أو حتّية املسجد ،ة الراتبةإن كان َمهُّه 
 ،االستخارة ءبدعا ه بعد الصالة اإلتيانُ ا لَ دَ وبَ  ،مها من غري نّية االستخارةصّال 

لركعتني االستخار نْ إن مل يَـ  :وقد يقال .فالظاهر حصول ذلك مل  ،هاة بعدَ و 
ة التحيّ  ألنّ  ؛حصلتا – ة واالستخارةالتحيّ  - ها بذلك، فإن نوامها معاً تُ حتصل سنـَّ 

  .ولو بفريضةٍ  ،ةعبقحتصل بشغل ال
   :فيحتمل ،ة الصالة وسنة االستخارةوإن نوى الراتبة سنّ 

   .وهلماصُ حُ  -
   .لتشريكل ؛َال صُ وحيتمل أن ال حيَ  -
ة سنّ  من ،بتلكاإلتيان عليه يف  لُ محلاا يَ وِ له ما قَ وحيتمل أن حيصل  -

  انتهى. )١( أو االستخارة ،الصالة

  هان:يتنب
  : )٣(شرح املنهاجيف  )٢(يقال الغزّ  ل:األوّ 

   

                                                      
 حتفة األبرار بنكتظر: وينخمطوط  ١/١٩٢لوحة شرح الرتمذي للحافظ العراقي  )١(

 .٨٣للسيوطي ص:  األذكار
بن ي، ويُ د، أبو عبد هللا، مشس الدين الغزّ د بن حممّ د بن قاسم بن حممّ حممّ  )٢( عرف 

بن الغرابيلي: فقيه شافعي. ،قاسم لقاهرة، وتعلّ هـ ٨٥٩سنة  غزةولد ب و ا و  وتوّىل ، م 
يب يف شرح ألفاظ التقريب :يف األزهر وغريه. من كتبه أعماالً  عرف يُ  فتح القريب ا

يف  حواش على حاشية اخليايل، وشرح املنهاجو ،بشرح ابن قاسم على منت أيب شجاع

األعالم و  ٨/٢٨٦لالمع الضوء اهـ. ينظر:  ٩١٨سنة  . توّيف شرح العقائد النسفي
 .٦- ٧/٥للزركلي 

 .، وهو غري مطبوعمل أقف عليه )٣(



 

      ٩٨ 
 

ا  ،والطواف ،وركعتا اإلحرام ،حتّية املسجد ،)٢(التعيني)١(يسثىن من اشرتاط   ّ فإ

ركعيت االستخارة   أنّ  ويشبه ،ونفٍل آخر ،وبفرضٍ  ،الصالة )٣(نّيةمبطلق حتصل 
  . انتهى.  )٤(كذلك

صالة االستخارة يف  هرَ كْ تُ   :شرح املهّذباملصّنف يف  : قالالثاين

   )٨( . )٧(وغريه، )٦(به البغويّ  حَ رَّ صَ  ،)٥(األوقات املكروهة

   

                                                      
 /أ].٤[ )١(
فلة أي: ذكر نوع الصالة )٢( ؛ ليمتاز عن سائر الصلوات، فإنّه شرط يف صالة فرضّية، و

املنهاج  . ينظر:مؤقّتة، كالضحى والوتر، أو ذات سبب، كسنة الكسوف، واالستسقاء
 .١/٣٤١للشربيين  ىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغين احملتاج إ، و ٩٦ص: 

 سقطت من (ب). )٣(
 .١/٣٤٣ذكر هذا االستثناء أيضاً الشربيين يف مغين احملتاج  )٤(
موع را متأخّ هسبب ألنّ  )٥(  .٤/١٧٠. ينظر: ا
 السّنة، مبحيي بويلقّ  د،د، الفرّاء، أو ابن الَفرَّاء، أبو حممّ احلسني بن مسعود بن حممّ  )٦(
 منهـ.  ٤٣٦ولد سنة   .خراسان قرى من) َغابَـ ( إىل نسبته ر،مفسّ  ث،حمدّ  فقيه، ،لبغويا

 معامل يف التأويل لبابو احلديث، يف ةالسنّ  شرحو الشافعية، فقه يف التهذيبكتبه: 

، وسري أعالم ٢/١٣٦األعيان  ينظر: وفيات .ه ٥١٠ سنة تويفّ  .التفسري يف التنزيل

، وطبقات الشافعّيني ص: ٧/٧٥بقات الشافعّية الكربى للسبكي ، وط١٩/٤٣٩النبالء 
 .٢/٢٥٩، واألعالم للزركلي ٤٩، وطبقات املفّسرين للسيوطي ص: ٥٤٨

 .٢/٢١٨للبغوي  يالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعينظر:  )٧(
موع  )٨(  .٤/١٧٠ا



 

      ٩٩ 
 

  )٥(.)٤(اإلحياءيف  )٣(والغزايل ،)٢(بكراهتها أيضاً: اإلمام )١(]حصرّ [ن مَّ ـومِ 

   

                                                      
 لسياق. ولعّل ما أثبته من (ب) أنسب ل يف (أ): جزم، )١(
 ،املعايل أبو اجلويين، يوسف يعقوب أيب بن هللا عبد حممد أيب الشيخ ابن امللك عبد )٢(
 العلوم يف ناً متفنّ  عاملاً  كانو  هـ، ٤١٩ولد سنة  احلرمني، مام بامللقّ  الشافعي، لفقيها

 الورقاتو ،الفقه يف الشاملو ،املذهب دراية يف املطلب اية :من كتبه .واملعارف

  تويفّ  غريها،يف سياسة الشرعية والفقه و  غياث األُّممو الفقه، أصول يف الربهانو

 األعيان وفيات :ينظر. وهو املقصود عند إطالق الشافعّية بـ"اإلمام". ه ٤٧٨ سنة
 . ٥/١٦٥كي ، وطبقات الشافعّية للسب١٣/١٧، وسري أعالم النبالء النبالء ٣/١٣٨
اظم العلماء الذين من أع اإلسالم ةحجّ  ،حامد أبو الغزايل، دحممّ  بن دحممّ  بن دحممّ  )٣(

 سنة ولد وأثـَْرْوها من جوانب عديدة. ،أثَّروا يف احلياة العلمّية واألخالقّية لألّمة اإلسالمّية
يف الفقه،  ،الوسيطو ،البسيطو ،الوجيزاملشهورة:  كتبه من .ه ٤٥٠

 الكتب من وغريها ،الفالسفة افتو ،الدين علوم إحياءيف األصول، و املصطفىو

 : سري أعالم النبالءينظر .ه ٥٠٥ سنة  توىفّ . والفلسفة فوالتصوّ  الفقه ىف فةاملصنّ 
 للسبكي الشافعية وطبقات ،٢/٣٧٩ األثري البن واللباب )،٢٠٤رقم ( ١٩/٣٢٢
 .٢٣-٧/٢٢، واألعالم للزركلي ٥/٢٠٣ بردي تغري البن الزاهرة والنجوم ،٦/١٩١
 .١/٢٠٧ظر: إحياء علوم الدين للغزايل ين )٤(
وال حكمه ، اية املطلبومل أقف على صالة االستخارة منصوصة عليها بعينها يف  )٥(

ل الذي يبتديه اإلنسان، ا التنفّ فأمّ  وإّمنا ذكرها اإلمام على وجه العموم فقال: عليها، 

لصالة اليت ال سبب هلا اية  وليس فيه شرع على التخصيص، فهذا الذي نعنيه  . ينظر: 

 .٣٤٠-٢/٣٣٦ املطلب



 

      ١٠٠ 
 

 :ْوَىل ْكَعِة األُ  الرُّ  َهِذِه الصََّالِة بـَْعَد اْلَفاِحتَِة ِيف َأ ِيف ُيْسَتَحبُّ َأْن يـَْقرَ وَ  قوله: [
 .])٢(چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻچ :ةِ  الثَّانِيَ ِيف وَ ، )١(چٱٱٱٻٱٱٻچ

َسبَـَقُه إىل ذلك الغزايل يف  : شرح الرتمذيزين الدين العراقي يف  قال احلافظ ش:

 ،قرأ فيهمااالستخارة تـَْعيَني ما يطرق أحاديث  شيء من ومل َأِجد ِيف  ،)٣(اإلحياء

ّ  ؛ه مناسبٌ ولكنّ  ما يف صالٍة  )٤()فيناِسبُ ( ،ما سور اإلخالصِ أل اُد منها الـُمر اإلتيان 
لتَّربِّيوإظهار ال ،التفويضِصدُق و  ،إخالص الرَّْغَبةِ   ،واحلَولِ  ،والُقدَرة ،مِ من العل عجز 

   والُقوَّة.

ۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱچكقوله تعاىل: ،خارة فحَسنما يناِسُب االست بعد الفاحتة )٥()قرأن إ(و

   .آليةا )٦(چٱ...ٱۅٱٱۉۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱې

ٺٱٱٱٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱچٱوقوله تعاىل: 

)٧(چٺٱٱٺٺٱٱٱٱ
  انتهى. )٨(.اآلية   

   

                                                      
    .١سورة الكافرون:  )١(
  .١سورة اإلخالص:  )٢(
  .١/٢٠٦ظر: إحياء علوم الدين للغزايل ين )٣(
 يف (ب): فناسب. )٤(
 يف (ب): وأن يقرأ. )٥(
  .٦٨سورة القصص:  )٦(
  .٣٦سورة األحزاب:  )٧(
  خمطوط. ١/١٩٢الرتمذي للحافظ العراقي لوحة  شرح )٨(



 

      ١٠١ 
 

 .] هُ ا يـَْنَشرُِح ِإلَْيِه َصْدرُ مَ لِ  ارَةِ : [ مثَُّ لَِيْمِض بـَْعَد االْسِتخَ قوله

 كاملناسهكذا ذكر النووي يف  : العراقي احلافظ زين الدين قال: ش

)٢(وغريمها،  )١(األذكارو
ّ الذي رواه ه أخذ ذلك من احلديث وكأنّ  ،  يف  )٣(ابن السُّينِّ

عن جّده قال: قَاَل  ،عن أبيه ،ثين أيبحدّ  :من رواية إبراهيم بن الرباء عمل اليوم والليلة

َْمٍر فَاْسَتِخْر رَبََّك ِفيِه سَ  ،َ أََنسُ  : ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ِ مثَُّ اْنظُْر ِإَىل  ،ْبَع َمرَّاتٍ ِإَذا َمهَْمَت 

ُر ِفيْ   ،)٥(عقب هذا بيسري األذكاره أورده يف فإنّ  ، )٤(هِ الَِّذي َيْسِبُق ِإَىل قـَْلِبَك فَاْخلَيـْ

                                                      
  .٢٣١األذكار ص:  )١(
موع ين )٢(  .٤٧، واإليضاح مع اإلفصاح ص: ٤/٥٤ظر: ا
ُحمدِّث  ،ينِّّ أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينَـَورّي، أبو بكر ابن السُّ  )٣(

من أبرز شيوخه: هـ، و  ٢٨٤ولد حنو  .أيب طالب ه أسباط موىل جلعفر بنكان جدّ و ثقة، 
الصراط و ،النبويّ  الطبّ و ،عمل اليوم والليلة: همن كتب .السننالنسائي صاحب 

 .هـ ٣٥٤سنة  فجأة وهو يكتب  وغريها. تويفّ  فضائل األعمالو ،املستقيم

اظ حلفّ وطبقات ا ،٢/٩٦لسبكي الكربى لطبقات ينظر: و  .١/٢٠٩األعالم للزركلي 
واألرجح عند الكثريين أّن الذي توّىل ذلك  فه براوي سنن النسائي،وعرّ  ١/٣٨٠للسيوطي 

  .٣/٤٧ الذهب وشذراتهو النسائي نفسه، 
ة كم مرّ   :ب، وجل ومعاشرته مع العباد ه عزّ مع ربّ ملسو هيلع هللا ىلص  عمل اليوم والليلة سلوك النيبّ  )٤(

  ).٥٩٨رقم: ( ٥٥١-٥٥٠ص:  وجلّ  يستخري هللا عزّ 
 .٢٣١األذكار ص:  )٥(



 

      ١٠٢ 
 

س أنوهو ابن النضر بن  -فإّن إبراهيم بن الرباء  ،به ال حيتجّ  ،اً وهو حديث ضعيف جدّ 

  ،)٢(يلِ يْ قَ العُ  الضعفاءذكره يف  -  )١(مالك بن

   

                                                      
بن  أو إبراهيم ،إبراهيم بن مالك األنصاري، وهو إبراهيم بن ِحبَّان بن الرباء بن النضر )١(

  ،ان بن البخرتيبن حيّ  أو إبراهيم ،أبو إمساعيل ،ارأو إبراهيم بن النجّ  ،اران بن النجّ حبّ 
ا وبغريها من كثر االختالف يف نسبه لضعفه . كان من أهل البصرة فنزل املوصل وَحّدث 

البلدان أحاديث منكرة عن مالك، وشعبة، واحلَمَّادين، وشريك فـََغريَّ نسبه َمْن مسع منه 
وهللا  وغريمها،تدليساً للرواية عنه. ومنهم من فّرق بني هذه األمساء، كابن عدي، والذهيب 

، وموضع أوهام اجلمع والتفريق ١/٢٤٨لسان امليزان للحافظ ابن حجر  أعلم. ينظر:
 .٢٣- ١/٢٢، وامليزان للذهيب ١/٤٠٩لخطيب البغدادي ل
، اظ احلديث: من حفّ ، أبو جعفراد العقيلي املكيّ حممد بن عمرو بن موسى بن محّ  )٢(

. حلرمني وكان مقيماً  الضعفاءكتابه يف   :فات خطرية، منهاله مصنّ  التصانيف.ثقة، كثري 

)، ٩٣رقم ( ٢٣٩-١٥/٢٣٦ سري أعالم النبالءه. ينظر:  ٣٢٢سنة  ةمبكّ   تويفّ 
 . ٦/٣١٩ األعالم للزركليو  ،٢/٢٩٥وشذرات الذهب ، ١/٣٤٨وطبقات احلّفاظ 



 

      ١٠٣ 
 

    )٤(.)٣(يدِ زْ واألَ  ،)٢(يدِ وابن عَ  ،)١(انبَّ وابن حِ  

  
   

                                                      
، ، الدارميّ ان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامتان بن أمحد بن حبّ حممد بن حبّ  )١(

مسع النسائي، وأ يعلى  .عامل بفنون العلمخ، الُبسيت، اإلمام، شيخ خراسان، احملّدث، املؤرّ 
هللا احلاكم، وطائفة. كان كثري  ث عنه: ابن َمْنده، وأبوعبدوحدّ وغريهم. املوصلي، 

 ،مناقب الشافعيو ،علل أوهام املؤرخنيو اتريخ الثقّ ه: كتبالتصنيف، ومن  

روحني و ،املسند الصحيحو هـ. ينظر:  ٣٥٤سنة  ا. توّيف وقرئ عليه أكثره ،ا

- ١/٣٧٥ ، وطبقات احلّفاظ٥/١١٢ولسان امليزان  ،٢/١٤١لسبكي الكربى لطبقات ال
 .٦/٧٨، واألعالم للزركلي ٣٧٦

 امل. عأبو أمحد د بن مبارك بن القطان اجلرجاين،عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن حممّ  )٢(
أخذ عن أكثر من هـ، و  ٢٧٧ولد سنة   احلديث.من األئمة الثقات يف، حلديث ورجاله

على  االنتصارو ،الكامل يف معرفة الضعفاء واملرتوكني من الرواة من كتبه: ألف شيخ. 

 ،أسامي من روى عنهم البخاري ، وعلل احلديثخمتصر املزين يف فروع الشافعية، و

ينظر: . و ٤/١٠٣األعالم للزركلي ه.  ٣٦٥سنة  وتوّيف  .أمساء الصحابةو

 ).٨٦١رقم ( ٣٨١- ٣٨٠، طبقات احلّفاظ ص: ٢/٢٣٣ للسبكي الطبقات
 سكن بغداد. : حافظ من أهل املوصل.حممد بن احلسني بن أمحد، أبو الفتح األزدي )٣(

. وآخرون ،نعيم احلافظوأبو وغريمها، وحّدث عنه:  وحممد بن جرير ،أيب يعلى :ث عنحدّ 
عرف بكنيته من أمساء من يُ  من كتبه: . هو قوي النفس يف اجلرح قال الذهيب: 

سنة  . توّيف على امسه عرف بكنيته وال يعلم امسه وال دليل يدلّ من يُ و، الصحابة

، وطبقات ٣/١١٧وينظر: تذكرة احلّفاظ للذهيب  .٦/٩٨. األعالم للزركلي ه ٣٧٤
 ، ١/٣٨٦احلّفاظ 

ان بن إبراهيم بن حيّ  :-  ١/٥٦كما يف لسان امليزان البن حجر – ومسّاه األزدي )٤(
 ، ومل أجده يف كتبه.البخرتي



 

      ١٠٤ 
 

لبواطيل الث هحّدث عن قال العقيلي:    . )١( قات 

لشامكان شيخ   ان: وقال ابن حبّ  ملوضوعاتقاث عن الثّ دّ حيُ  ،يدور  ال  ،ت 

  .  )٢(  على سبيل القدح فيه جيوز ذكره إالَّ 

ة ال حجّ  ،فاحلديث ساقط ،لبواطيل ّدثَ حَ  ،اً ضعيف جدّ  وقال ابن عدي: 

  . )٣( فيه 

  ،)٤(بن عبد السالمين الدّ  الشيخ عزّ وقد خالفه يف ذلك 
   

                                                      
 ).٣١ترمجة رقم ( ١/٤٥الضعفاء الكبري  )١(
روحني البن حّبان  )٢( الرباء بن عازب) يف . وينظر: ترمجة: (إبراهيم بن ١١٨-١/١١٧ا

 .٤/٦الثقات له 
للذهيب  ميزان االعتدال يف نقد الرجالوينظر:  .١/٤١١ ضعفاء الرجال الكامل يف )٣(

ريخ الكبري للبخاري ٢٣-١/٢٢ ) . وقال النووي بعد ذكر ٨٨٤ترمجة: ( ١/١/٢٧٤، و
وقال . إسناده غريب، فيه من ال نعرفهم  : ٢١٢حديث أنس هذا يف األذكار ص: 

 . اً سنده واٍه جدّ  : ١١/١٨٧فتح الباري  احلافظ يف
 أبو السلمي، مهذب ابن حممد بن حسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد )٤(

شيخ اإلسالم قال السبكي:  هـ. ٥٧٧، ولد سنة العلماء بسلطان بامللقّ  حممد

 ،الكبري التفسري: كتبه من .إمام عصره بال مدافعة  ،طان العلماءسل...واملسلمني

م إصالح يف األحكام قواعدو ، ة األحكاماإلمام يف بيان أدلّ و  أهل ترغيبو ،األ

هـ.  ٦٦٠ سنة  تويفّ  ،الرسول تفضيل يف السول بدايةو ،الشام سكن يف اإلسالم

 طبقاتو  ،٨٧٣ص:  الشافعيني بقاتطو  ،٨/٢٠٩ للسبكي الشافعية طبقات :ينظر
 .٤/٢١، واألعالم للزركلي ٢/١٠٩ شهبة قاضي البن الشافعية



 

      ١٠٥ 
 

  . )١(ارة فهو اِخلريَةيقع بعد االستخ إّن ماو  ،يفعل بعد االستخارة ما أراده إنّ  :فقال

 )٢(]عند[ يف حديث ابن َمسُعود مباالدين  ملا قاله الشيخ عزّ  ستدلّ وقد يُ 
أي: يعزم على ما  )٤( مُ زِ عْ يَـ  مثَُّ  ه قال بعد ذِكر دعاء االستخارة: فإنّ  ،)٣(الطرباين

   . استخار عليه

ح من لأص فهو ،لوضع)١(هم تّ  أَنَّ راويُه ضعيف مل يُـ وهو حديث ضعيف إالَّ 
   )٢(. وي حديث أنسار 

                                                      
يف نتائج األفكار احلافظ ابن حجر  مل أقف على هذه العبارة يف كتبه املطبوعة، ولفظ )١(

 .وقد أفىت ابن عبد السالم خبالفه   - وهو ينقل عن شيخه زين الدين العراقي  -  ٤/٧٠
 .لعّله: عندعن، مثّ قال يف حاشية (أ):  ، ويف (أ):)ب( يف كذا )٢(
ثني، . من كبار احملدّ وب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسمسليمان بن أمحد بن أيّ  )٣(

رحل إىل بلدان و  هـ، ٢٦٠سنة  يف فلسطني ُولد .ةبلدة طربيّ من  صلهأر. ثقة حافظ، معمّ 
أبو نعيم  :. روى عنه، وغريمهاعلي البغوي، وأيب عبد الرمحن النسائي :كثرية. مسع من

 ،املعجم الصغري ،املعجم األوسطو ،املعجم الكبري :فاتهمن مصنّ  وغريه. األصبهاين

كبري   تفسريوله  ،مكارم األخالقو ،دالئل النبّوةو، املناسكو ،كتاب الدعاء

، ٨٨- ٣/٨٥هـ. ينظر: وتذكرة احلّفاظ  ٣٦٠سنة  يف أصفهان  احلجم. ُتويفّ 
 .٢/١٢١، واألعالم للزركلي ٣٧٤-٣٧٢ص: وطبقات احلّفاظ 

َّ  : بن مسعوداحلديث: قَاَل عبد هللا  نصّ  )٤(  :ستخارَة فقالالا ملسو هيلع هللا ىلص علَّمنا رسوُل ا

: اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسَتِخريَُك بِِعْلِمَك، َوَأْستَـْقِدُرَك بُِقْدرَِتَك، لِ فـَْليَـقُ  اً َذا َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْمر إِ 

ُم اْلغُُيوِب، فَإِ  ْن  َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك، َفِإنََّك تـَْعَلُم َوَال َأْعَلُم، َوتـَْقِدُر َوَال َأْقِدُر، َوَأْنَت َعالَّ
ًرا  اً ا الَِّذي ُأرِيُد َخريْ َكاَن َهذَ  َر َذِلَك َخيـْ ْر ِيل، َوِإْن َكاَن َغيـْ ِيل ِيف ِديِين َوَعاِقَبِة َأْمِري فـََيسِّ

َر َحْيُث َكاَن، يـَُقوُل َذِلَك   ب:، ينظر: الدعاء للطرباين  مثَُّ يـَْعزِمُ ِيل فَاْقُدْر ِيلَ اْخلَيـْ

واملعجم )، ١٠٠١٢رقم ( ١٠/٧٨واملعجم الكبري )،١٣٠٢رقم ( ٣٨٨ص:  االستخارة،
 ).٥٢٤رقم ( ١/٣١٦الصغري له 



 

      ١٠٦ 
 

 ،ه يفعل بعد االستخارة ما ينشرح لهن أنّ مِ  )٣()النووي(وإذا قلنا مبا ذكره   قال: 

ينبغي  بل ،االستخارة هوًى قبل لى انشراح كان له فيهيعتمد عفال ينبغي أن 
َِِّ وإالَّ  ،رأساً للمستخري ترك اختياره  يكون بل  ،)٤()تعاىل( فال يكون مستخرياً 

 ،من الِعلم والقدرة يف التـَّبَـّرِيوَ  ،يكون غري صادق يف طلب اخلريةو  ،همستخرياً ِهلَوا
َِِّ تعاىل ماِ  ِ ومن  ،باِع هواهُ وِمن اتّ  ،ةِ من احلوِل والقوّ  تبـرّأ ،فإذا صدق يف ذلك ،وِإْثبا

 بعد ُدعاءِ  )٥()اخلدري(ذلك وقع يف آخر حديث أيب سعيد لِ و  ؛ياره لنفسهاختِ 
ِ الَّ َة إِ وَّ  قُـ َال َل وَ الَ َحوْ   :االستخارة   ِ  )٦(،  

   

                                                      
 أ]./٥[ )١(
ووافق احلافظ ابن حجر شيخه العراقي  .خمطوط ١/١٩٣شرح الرتمذي للعراقي لوحة  )٢(

 .٤/٧٠نتائج األفكار للحافظ ابن حجر على ضعفه. ينظر: 
 سقطت من (ب). )٣(
 سقطت من (ب). )٤(
 .سقطت من (ب) )٥(
فـَْليَـُقِل: اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسَتِخريَُك ِبِعْلِمَك،  اً ِإَذا َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْمر احلديث: كامل لفظ )٦(

َوَأْستَـْقِدُرَك ِبُقْدرَِتَك، َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعِظيِم، فَِإنََّك تـَْقِدُر َوَال َأْقِدُر، َوتـَْعَلُم َوَال 
ُم اْلغُُيوِب، اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َكَذا وََكَذا َأْعَلُم، َوَأْنَت عَ  ِيل ِيف  اً َخريْ  - ْألَْمِر الَِّذي يُرِيُد لِ  -الَّ

ْرُه ِيل  ،ِديِين َوَمِعيَشِيت َوَعاِقَبِة َأْمِري، َفاْقُدْرُه ِيل   - َوَأِعينِّ َعَلْيِه، َوِإْن َكاَن َكَذا وََكَذا  ،َوَيسِّ
، مثَُّ اْقُدْر ِيلَ  اً َشرّ  - ِلْألَْمِر الَِّذي يُرِيدُ  ِيل ِيف ِديِين َوَمِعيَشِيت َوَعاِقَبِة َأْمِري، فَاْصرِْفُه َعينِّ

َر أَيـَْنَما َكاَن، َال  َِّ اْخلَيـْ ِ َة ِإالَّ  ذكر ب: األدعية،  انأخرجه ابن حبّ  .  َحْوَل َوَال قـُوَّ

الستخارة إذا أراد املرء أمرا قبل الدخول عليه واللفظ له، - )٨٨٥( رقم ٣/١٦٧ األمر 
 ، ويف الدعاءاألوسطيف والطرباىن ، )١٣٤٢رقم ( ٢/٤٩٧ يف مسنده املوصلي أبو يعلىو 
َِّ  ) بلفظ ١٣٠٤رقم ( ١/٣٨٩ ِ َة ِإالَّ  شعب اإلميان يف والبيهقى يف آخره،   َوَال قـُوَّ

  .)٣١٨٥(رقم  ٤/٥٦ار البزّ )، و ٢٠٢رقم ( ١/٣٣٨ب: القدر خريه وشرّه من هللا



 

      ١٠٧ 
 

   .)١(وهو حديث صحيح

ِ  ،لنفسه واخِتيارِهِ  كن َحالُه يف االستخارة ترك هواهفمن مل ي  ،مل يكن ُمستخرياً 
بع هلواه    .)٣()انتهى( )٢(بل هو 

  .بَِغْريِ ِإْذنِِه ] امُ رَ اِإلحْ  هُ لَ  زْ جيَُ  ملَْ  ،عِ وُّ طَ التَّ  جِّ حَ  نْ مِ  )٤(هُ عَ نَـ مَ  نْ إِ وَ [  قوله:

يف  يستثىن من ذلك مسألة وقعتْ  : )٥(قال الشيخ ويل الدين العراقي ش:

لتخريج ،الفتاوى    ،)٦(وأفتيُت فيها 
                                                      

وله شواهد  . هذا حديث حسن : ٤/٦٦افظ ابن حجر يف نتائج األفكار قال احل )١(

 ه عن جابر بن عبد هللا، وعبد هللا بن مسعود، ووأيب هريرةيف صحيح البخاري وغري 
. 

 خمطوط. ١/١٩٣شرح الرتمذي للعراقي لوحة  )٢(
 سقطت من (ب). )٣(
  .٥٠ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  أي: منع الوالُد ولَده.  )٤(
بن احلافظ زين  أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن، ويل الدين أبو زرعة )٥(

ر املصريّ ، الدين العراقي لقاهرة سنة ةقاضي الد حترير : هـ. من كتبه ٧٦٢. ولد 

، وله ذيل مطبوع على يف األصول للسبكي شرح مجع اجلوامع، ويف الفقهالفتاوى

واقعة ِيف منت احلديث  فيه اْألمساء املبهمة الوبّني  احلديثمبهمات ، وللذهيب الكاشف

سنة   تويفّ  .رية احلجمبوهي حاشية ك احلاشية على تفسري اْلَكشَّافو ،واألسانيد

طبقات املفسرين لألدنه وي ، ٣٤٤ -  ١/٣٣٦الضوء الالمع ينظر: . لقاهرة هـ ٨٢٦
  .١/١٤٨، واألعالم للزركلي ٣١٤ص: 

تني ومل  :ةعند الشافعيّ  التخريج )٦( أن جييب الشافعي حبكمني خمتلفني يف صورتني متشا
فيحصل  ،صورة إىل األخرى فينقل األصحاب جوابه يف كلّ  ،يظهر ما يصلح للفرق بينهما

 يف املنصوص يف هذه هو املخرجّ  ،جوخمرّ  -٢منصوص  -١صورة منهما قوالن:  يف كلّ 
لنقل والتخريج :فيقال فيهما ،ج يف هذههو املخرّ واملنصوص يف تلك  ،تلك    .قوالن 

ومنهم  ،بل منهم من خيرّج ،عدم إطباق األصحاب على التخريج :يف مثل هذا الغالبو



 

      ١٠٨ 
 

   

                                                      

ا روجع ه رمبّ ج ال ينسب للشافعي؛ ألنّ القول املخرّ  أنّ  واألصحّ ، بني الصورتني من يبدي فرقاً 
 .١/١٠٢للقاضي بن أيب شهبة  ج يف شرح املنهاجينظر: بداية املهتا  . فذكر فرقاً  ،فيه



 

      ١٠٩ 
 

حلجّ الولد  أنّ  هيو  جرة  إن أراد االكتساب   ،- وهو حمتاج لذلك - عن غريه 
إذا  )١(منعه من سفر التجارة على األصحّ  ه ليس لهكما أنّ   ،فليس لألب منعه منه

   .َغَلَب األمنُ 

 ،)٤(والسقَّائني ،)٣(النيواجلمّ  ،)٢(امنيكالعكّ   ،سائر اإلجاراتويقاس على ذلك 
   )٥(ح األصحابفصرّ  ،وحنوهم

                                                      
وذلك  ،أو الوجوه ألصحاب اإلمام الشافعي ،نيهو الرأي الراجح من الوجهَ : األصحّ  )١(

 ،وترّجح أحدمها على اآلخر ،منهما ة دليل كلّ لنظر إىل قوّ  هنيبني الوجَ َقِوَي اخلالف إذا 
  . حّ فالراجح من الوجوه حينئذ هو األص

فرتّجح  ،يف قوة دليله منهأقوى  لكن األصحّ  ،ةالذي يشاركه يف الصحّ  :الصحيحويقابله 
اية احملتاج ١/١٠٦. ينظر: مغين احملتاج عليه لذلك  .٥١- ١/٤٥، و

اٍد:   ،الَعكَّامُ و اخليط الذي يعكم به. :لكسر امُ كَ العِ ه. وشدّ إذا  ،املتاع مَ كَ عَ  )٢( َكَشدَّ
 عدال وحيملها على اجلمال وغريها من الدواب.امون: رجل يربط األامة وعكّ واجلمع عكّ 
خليم خاصّ وهو أيضاً مَ  ألمتعة و (ع ك مادة:  ١/٤٤٩ خمتار الصحاحينظر:  ة.ن يعين 

  .٧/٢٧٥ ن ُدوزِيِآل  تكملة املعاجم العربية، و ٣٣/١٢٣للزبيدي  ج العروس، و )م
ساعد اجلمَّاُل يقال:  ،عامل على اَجلَملطلق على يُ : َمجّال ه:مفرد، وَمجَّالة مجّالون )٣(

مجًال من اجلّمال  استأجرتُ ، يقال: صاحب اجلََمل طلق على، ويُ السائَح يف ركوب اجلمل
تار عبد احلميد أمحد خم .دلِــ  ١/٣٩٩ معجم اللغة العربية املعاصرة: ينظر لنقل احلطب.

 .)ج م لمادة: ( عمر
قَّاية. : وهو من حيرتف حبمل املاء إىل املنازل وحنوها، واألنثى: َسقَّاَءة، وسَ السَّقَّاءمجع  )٤(

ب: السني ١٤/٣٩٢ينظر: لسان العرب   . سقى)مادة: ( ١/٤٥٤، واملعجم الوسيط 
حىت   ،عظيماً  ة الذين بلغوا يف العلم مبلغاً هم فقهاء الشافعيّ فعّية: عند الشا األصحاب )٥(

م الفقهيّ   ،اليت خّرجوها على أصول اإلمام الشافعي ،ةة اخلاصّ كانت هلم إجتهادا
 .سوبون إىل اإلمام الشافعي ومذهبهوهم يف ذلك من ،ستنبظوها من خالل تطبيق قواعدهاو 

 القليويب وعمرية على كنز الراغبني جلالل الدينينظر: حاشية  أصحاب الوجوه. :ونويسمّ 
، واملدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي للقوامسي ص: ١/١٥احملّلي شرح منهاج الطالبني 

٤٧٥. 



 

      ١١٠ 
 

  )١(. ويف معناها اإلجارة ،لتجارة

  .] َعَلى التـََّراِخي َواحلَجُّ  قوله: [

ل الوقت يف أوّ  )٤()الصالة( : )٣(الفروق يف كتاب )٢(قال اإلسنويش: 

دة فضيلة على الصالة املفعولة يف أثنائه خبال املفعول منه  فإنّ  ،ف احلجّ خمصوصة بز
  ،ما يقع بعد ذلك يف سنة أخرىل السنني ُمساٍو يف الفضيلة لِ أوّ يف 

   

                                                      
 .١٧٩- ١٧٨ينظر: كتاب الفتاوى للشيخ ويل الدين العراقي ص:  )١(
: فقيه اإلسنوي الشافعّي، أبو حممد، مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن بن عليّ  )٢(

سناأصويل، من علماء العربيّ  لقاهرة، ، و هـ ٧٠٤سنة  ة. ولد  سة أقام  فانتهت إليه ر
يف  مطالع الدقائقو، األشباه والنظائر، واملهمات على الروضة :الشافعية. من كتبه

اية يف استخراج املسائل الشرعية من القواعد النحوية، و الكوكب الدري، والفروق

الكلمات و يف ختريج الفروع على األصول، التمهيدو، السول شرح منهاج األصول

هـ.  ٧٧٢سنة  . توّيف ةطبقات الفقهاء الشافعيّ و، ة ة يف مباشرة أهل الذمّ املهمّ 

ويف ، ٢/٣٥٤والدرر الكامنة  ،٣٠٤ ص: ة الوعاةبغيينظر: . و ٣/٣٤٤األعالم للزركلي 
 .،٢/١١٠١كشف الظنون 

قام وقد  مطالع الدقائق يف حترير اجلوامع والفوارق :لعّل الكتاب املشار إليه هو )٣(

ر املصرية األسبق مفيت -  الدكتور نصر فريد واصل  ،وعمل دراسة وافية عنه هبتحقيق - الد
ريخ احلركة  ،فهوعن مؤلّ  ينظر: موقع دار  ، ومل أقف عليه.العلمية والفقهية يف عصرهوعن 

  م،  ٢٠٠٩، ّمت نشره مطالع الدقائق يف حترير اجلوامع والفوارقالشروق للنشر، 
http://www.shorouk.com/books/print. 

 سقطت من (ب). )٤(



 

      ١١١ 
 

   .)٤()املرأة )٣(يف الكالم على نشوز( )٢(نفقاتيف كتاب ال )١(كما قال الرافعي  

؛ من نظره إىل وقت احلجّ  : أَنَّ نظر الشارع إىل وقت الصالة أشدّ الفرق لعلّ و
  .  ناً من الُعمر خبالف احلجّ جعل لِلصالِة وقتاً معيّ وهلذا 

 نّ إ :ال ينايف قول األصحاب ما قاله الرافعي يف احلجّ  أنّ  )١(واعلم قال: 

يشتمل عليه هذا االستحباب ال  فإنّ  ،)٢(ر ذلكال يؤخّ  ملن وجب عليه أنّ  املستحبّ 
   .  منفصل عنه )٣([شيء]بل هو  ،احلجُّ 

                                                      
، الشيخ اإلمام، عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل القزويين، أبو القاسم ١

نسبته إىل رافع بن خديج هــ، و  ٥٥٧وحمّرره، ومنّقححه. ُولد سنة  ر ىف املذهباملتبحّ 
فتح العزيز . من كتبه:  فيهاكان له جملس بقزوين للتفسري واحلديث، وتويفّ .الصحايب

 ،شرح مسند الشافعيّ للغزايل، و الوجيزيف شرح  ،رح الصغريالش، و)الشرح الكبري(

هـ. ينظر: الطبقات الكربى  ٦٢٣سنة  . تُوّيف األمايل الشارحة ملفردات الفاحتةو

ذيب األمساء واللغات   .٤/٥٥، واألعالم للزركلي ٢٦٥-٢/٢٦٤للسبكي، و
 .١٠/٣٧ينظر: فتح العزيز  )٢(
 ،شازنْ أَ  :ومجعه، زشَ وكذا النَّ  ،وزشُ نُ : ومجعه ،املكان املرتفع من األرض: لغةً  زشْ النّ  )٣(

 چÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱچ ومنه قوله تعاىل:، ارتفع يف املكان :الرجلُ  زَ شَ نَ و  .ازشَ ونِ 
ادلة: [   ه، وأبغضتْ  (زوجها)، على بعلها استعصتْ  :املرأةُ  تْ زَ شَ ونَ . ] ١١ا
ا :ها عليهابعلُ  زَ شَ ونَ   چٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپچٱ ومنه قوله تعاىل: ،وجفاها ،ضر

  . ]١٢٨[النساء: 
 - ٢طاعته،  - ١هو ارتفاع الزوجة عن أداء احلّق الواجب عليها، أي: الذي هو : شرعاً و

مل ٹٱٱٱچ قال تعاىل: ومالزمة املسكن. - ٤وتسليم نفسها له،  - ٣عروف، ومعاشرته 
ينظر: خمتار . ]٣٤[النساء:  چٹٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱٱٱٱ

اية احملتاج إىل شرح املنهاج)، ن ش زمادة: ( ٣١١-٣١٠الصحاح ص:  للرملي  و
 .٢/١٨٠ري على ابن قاسم الغّزي ، وحاشية الباجو ٦/٣٦٩
 سقطت من (ب). )٤(



 

      ١١٢ 
 

   إىل آخره. ] اةٍ شَ  ا ِبَذْبحِ ُمُرهَ َْ  :اهنَ عْ مَ فَ  )٤(،ُلَهاُحيَلِّ  َوَحْيُث قـُْلَنا قوله: [
ْ  ،كذا قالوا هنا  : الفروقسنوي يف قال اإل ش: بتعاطي األسباب مروه ومل 

   .)٥(لهاسِّ غَ الزوج يُـ  أنّ  :من الغسل انقطع َحيُضها وامتنعتْ وقالوا فيما إذا  ،بنفسه

تكليف ويف  ،والتقصري ،واحللق ،ف على الذبحالتحليل يتوقّ  الفرق: أنّ  ولعلّ 
وال جيوز  ،وحلق شعر املرأة وتقصريه فيه قطع عضو ،ة ظاهرةالزوج ِإلخراج املال مشقّ 

   .هِ إذنِ   بغريِ ْري ذلك يف جَسِد الغَ 
فلو أوجبنا على الزوج أن  -  )٨(وهو الصوم - بدل  ،)٧()دمللف( ،وأيضاً )٦(
فحصل  ،الصوم )٩()القضاء(ه من االستمتاع إىل ر حقّ ى إىل ضرره بتأخّ أدّ  ،يصوم

  : ْني الفرق من وجهَ 

   ،إلخراج املال )١٠([الضرر] أحدمها:

                                                      
، وهو تهاوأدلّ  ،ة اإلعتناء مبا بعده من تفصيل لآلراء...: لبيان شدّ  علما: الشافعّية قول )١(

، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيينظر:  من صيغ التوضيح، والتنبيه على أمور دقيقة.
 .٤٨٠- ٤٧٩ص:  لدكتور أكرم القوامسيل
موع  )٢(  .٧/١٠٢ينظر: ا
 سقطت من (أ). )٣(
ّن للزوج منع زوجَته من حّج التطوّع وحّج اإلسالم، وله حتليلها إن أ ذكر قبله يف املنت  )٤(

  .٥١مع اإلفصاح ص: أحرمت بغري إذنه. ينظر: منت اإليضاج 
موع  )٥(  .١/٣٣١ينظر: ا
 أ]./٦[ )٦(
 كذا يف النسختني. )٧(
مصو وهو  )٨( ّ ب احلّج من هذه الرسالة م ثالثة أ ، وسيأيت تفصيله يف تعليق الفدية يف 

 .١٩٤ص: 
ا: قضاء. )٩(  كذا يف النسختني، ولعّل صوا
 سقطت من (أ). )١٠(



 

      ١١٣ 
 

   . ه بتكليف الصوم خري حقّ ْ  اآلخر:و

َال ِمَن اَألْصِدقَاِء  ،ِمَن اَألَجاِنبِ  )١(ْن َيُكونَ َماِء أَ قوله: [ َواْسَتَحبَّ بـَْعُض اْلُعلَ 
  .]ِه َأْوَىل بِ  ثُوقَ َموْ ـِديَق الْو الصَّ اْلَقرِيَب أَ  نَّ اُر أَ َبْل االْخِتيَ  ،وهَذا فيِه َنَظرٌ  .َواَألقَاِرب

يف  )٤(هْ ما أخرجه ابن ماجَ  وهو ،)٣())٢(لوّ على األ( احلديث يدلّ  :قلتُ  ش:
   ،)٥(سننه

   

                                                      
ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  الذي ينبغي طلبه عند سفره. أي: رفيق احلاجّ  )١(

٥٧  . 
 أي: كون رفيقه من األجانب. )٢(
 يف (ب): لألّول. )٣(
ث شهري، حافظ كبري وحمدّ  .هالقزويين، أبو عبد هللا، ابن ماجحممد بن يزيد الربعي  )٤(

 ،والشام ،ةومكّ  ،والكوفة ،ارحتل إىل البصرةهـ، و  ٢٠٩ولد سنة متـََّفق على جاللته وإتقانه. 
وابن  ،إبراهيم بن املنذر احلزامي: يف طلب احلديث. من شيوخه ،يوالرَّ  ،جازواحل ،ومصر

، وهو أحد  هسنن ابن ماجو ،ريخ قزوينو ،تفسري القرآن: من كتبهأيب شيبة. 

لقبول.  تة املعتمدة، وسادس األصول الستة اليت تلقتها األمة  توّيف كتب احلديث السِّ
ذيب التهذيب  ،١/٤٨٤عيان وفيات األينظر:  .هـ ٢٧٣ سنة  وتذكرة  ،٩/٥٣٠و

 .٧/١٤٤، واألعالم للزركلي ٢/١٨٩احلفاظ 
ب:   سنن ابن ماجه )٥(  ).٢٨٢٧رقم ( ٤/٩٨ ،ب السراكتاب: اجلهاد، 



 

      ١١٤ 
 

وأبو القاسم  ،)٤(األمثال يف )٣(يُّ رِ كَ سْ والعَ  ،)٢(العلليف  )١(وابن أيب حامتَ 

   ،)٦()٥(ويغَ البَـ 

                                                      
عبد الرمحن بن حممد أيب حامت ابن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي، أبو  )١(

اجلرح  :هتصانيفمن  .هـ ٢٤٠ولد سنة  .احملدّثني حافظ للحديث، من كبار، حممد

، آداب الشافعي ومناقبهكبري، و  املسند، وعلل احلديث، والتفسري، ووالتعديل

رخيهبيان خطأ أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاو هـ.  ٣٢٧ سنة  تويفّ . ري يف 

 .٣/٣٢٤ عالم للزركليواأل ١/٢٦٠وفوات الوفيات  ،٣/٤٦تذكرة احلفاظ ينظر: 
 ).٢٣٩٨رقم ( ٦/١٤٥احلديث البن أيب حامت علل  )٢(
: فقيه، أديب، انتهت احلسن بن عبد هللا بن سعيد بن إمساعيل الَعْسَكري، أبو أمحد )٣(

سة التحديث واإلمالء والتدريس يف بالد (خوزستان) يف عصره. ولد يف عسكر  إليه ر
التفضيل بني و ،الزواجر واملواعظ :من كتبههـ.  ٢٩٣سنة مكرم (من كور األهواز) 

 ،صحيفات احملّدثنيتو ،راحة األرواحو ،احلكم واألمثالو ،بالغيت العرب والعجم

رقم  ٤١٥- ١٦/٤١٣هـ. ينظر: سري أعالم النبالء  ٣٨٢ة سن . توّيف املصونو

 .٢/١٩٦)، واألعالم للزركلي ٣٠١(
 ٢/٢٢٥، خري الرفقاء أربعةب:  لقضاعي املصرييف مسند الشهاب لنُقل عنه كما  )٤(

 ).١٢٣٨رقم (
ن  )٥( إمام  ،أبو القاسم بن سابور بن شاهنشاه،عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز بن املرز

حّدث هـ.  ٢١٣سنة  ببغداد ، وولدأصله من بغشور .ة ُمعّمر، ُمسند العصروحجّ  ،حافظ
وابن  ،انابن حبّ  :حّدث عنه .وخلق كثري ،بن أيب شيبةوا ، وابن املديين ،اإلمام أمحد :عن

من  أسانيده.  من جاء بعده حيرص على حديثه لعلوّ  كثري. وكلّ وخلق   ،والطرباين ،عدي
ت، ومعجم الصحابة كتبه:  سم  اجلعد . توّيف مسند علي بن جعداملطبوع 

، ٣/٣٣٨لسان امليزان ، و ١٤/٤٤١ينظر: سري أعالم النبالء . ببغداد هـ ٣٢٥سنة  
 .٤/١١٩، واألعالم للزركلي ٢/٢٥١الذهب: شذرات 

 ).٥٤ترمجة ( ١/١٩٨لصحابة للبغوي معجم ا )٦(



 

      ١١٥ 
 

  ،ةمعرفة الصحابكلُّهم يف   ،)٥()٤(وأبو نعيم ،)٣(والباوردي ،)٢()١(هدَ وابن َمنْ 
   

                                                      
(نسبة إىل عبد  حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي، ابن منده، أبو عبد هللا العبدي )١(

 ٣١٠ولد سنة  املكثرين من التصنيف فيه. اظ احلديث.ليل) األصبهاين: من كبار حفّ 
التوحيد ومعرفة ، ومعرفة الصحابة، وفتح الباب يف الكىن واأللقاب :من كتبه هـ.

ه قال: بلغين عنه أنّ  قال ابن أيب يعلى:  .دأمساء هللا عزوجل وصفاته على االتفاق والتفرّ 

سري أعالم النبالء :  ه. ينظر٣٩٥عام  توّيف .  عن ألف وسبعمائة شيخ كتبتُ 

 .٦/٢٩ األعالم للزركلي، و ٥/٧٠، ولسان امليزان ١٤/١٨٩
ابن األثري يف أسد وعزاه إليه  ،معرفة الصحابةمل أقف على هذا احلديث يف كتابه  )٢(

  .١/٢١٧، وابن حجر يف اإلصابة ١/١٣٤الغابة 
. قال احلافظ ابن حجر يف لسان أبو نصري، منصور بن عبد احلميد الباورديلعّله  )٣(

ا عرف برواية التفسري عن مقاتل. وذكره ابُن ذكره ابن َعِدي وقال: إمنّ  : ٨/١٦٤امليزان: 

سليمان، روى عنه الناس، يعترب حديثه إذا كان  ِحبَّان يف الثقات فقال: روى عن مقاتل بن
 . اتفوقه ودونه الثق

: أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين، أبو نعيم )٤(
 :من تصانيفه .هـ ٣٣٦سنة  ولد يف أصبهان خ، من الثقات يف احلفظ والرواية.حافظ، مؤرّ 

 ،طبقات احملدثني والرواةوكبري،   معرفة الصحابة، ووطبقات األصفياءحلية األولياء 

وفيات األعيان ينظر:  هـ. ٤٣٠ سنة يف أصبهان غريها. توّيف و  ،دالئل النبوةو

األعالم ، و ١/٤٢٣اظ ، وطبقات احلفّ ١٠٩٨ - ٣/١٠٩٢ظ اتذكرة احلفّ و  ،٩٢، ١/٩١
 .١/١٥٧ للزركلي

 ).١٠٦٣و ،١٠٦١رقم: ( ٣٤١-١/٣٤٠ أليب نعيم معرفة الصحابة )٥(
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ن وْ جَ  نِ بْ  مَ ثَ كْ ِألَ قال  ملسو هيلع هللا ىلص وَل هللاِ سُ رَ  أنّ  ،سٍ نَ عن أَ  )٢(السننيف  )١(يقِ هَ يْـ والبَـ 

  .)٣(َوَتْكُرْم َعَلى رُفـََقاِئكَ  ،َحيُْسْن ُخُلُقكَ  ،َ َأْكَثُم، اْغُز َمَع َغْريِ قـَْوِمكَ : 

                                                      
: من أئمة احلديث. ولد يف خسروجرد (من قرى أمحد بن احلسني بن علي، أبو بكر )١(

 لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً  قال الذهيب: هـ.  ٣٨٤سنة بيهق، بنيسابور) 

الختالفعلى ذلك لس لكان قادراً  ،جيتهد فيه السنن  من كتبه: . عة علومه ومعرفته 

 ،املبسوطو ،ةودالئل النبوّ و ،األمساء والصفاتو ،السنن الصغرىو ،الكربى

ر، واجلامع املصنف يف شعب اإلميانو  سنة نيسابورب . توّيف معرفة السنن واآل

رقم  ١٧٠-١٨/١٦٣، وسري أعالم النبالء ٣/٢١٩هـ. ينظر: تذكرة احلّفاظ  ٤٥٨
 .١/١١٦)، واألعالم للزركلي ٨٦(
ب: سنن الكرب  )٢( رقم:  ٩/٢٦٣ من اجليوش والسرا ما يستحبّ ى، كتاب: السري، 
)، واخلطيب يف ٦٧١٥(رقم  ٧/١٤ الطرباين يف األوسط أيضاً  وأخرجه ).١٨٤٨٢(
 .٢/٥٨٠بن اجلوزي يف العلل املتناهية ، وا٢/٥٠٨ح وضّ امل
 ،َ َأْكَثُم، اْغُز َمَع َغْريِ قـَْوِمكَ   :)٢٨٢٧(ه يف سنن ابن ماجه رقم احلديث بكامل )٣(

َ  ،َحيُْسْن ُخُلُقكَ  ُر السََّرا ُر الرُّفـََقاِء َأْربـََعٌة، َوَخيـْ َ َأْكَثُم، َخيـْ َوَتْكُرْم َعَلى رُفـََقاِئَك، 
ُر اْجلُُيوِش َأْربـََعُة آالٍف، َوَلْن يـُغْ     .َلَب اثـَْنا َعَشَر َأْلًفا ِمْن ِقلٍَّة َأْربـَُعِمائٍَة، َوَخيـْ

ضعيف، وشيخه أبو سلمة وهو عبد امللك بن حممَّد الصنعاين فيه ، اً إسناده ضعيف جدّ 
لكذب. - وامسه احلكم بن عبد هللا بن خطاف-العاملي  مه بعضهم  ينظر:  مرتوك، وا

  .٩/٣٨٣اجلرح والتعديل البن أيب حامت ، و ٤٣١- ٢/٤٣٠تقريب التهذيب 
)، ٢٦٨٢رقم ( ٤/٤١٩أمحد يف مسنده أخرجه  ،وللحديث شاهد من حديث ابن عباس

ب:أبو داود يف )، و ٢٧١٨رقم ( ٤/٤٥١و من  فيما يستحبّ  سننه كتاب: اجلهاد، 
اخلروج،  :بصحيحه  ، وابن حّبان يف)٢٦١١( ٤/٢٥٢، والرفقاء والسرا اجليوش

 :بكتاب: املناسك، مية يف صحيحه،  )، وابن خز ٤٧١٧رقم ( ١١/١٧ وكيفية اجلهاد
)، واحلاكم يف املستدرك  ٢٥٣٨( رقم ٢/١٢١٢، استحباب مصاحبة األربعة يف السفر

   =.)٢٤٨٩رقم ( ٢/١١٠كتاب: اجلهاد 
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َ َأْربـَُعِمائَةٍ : ملسو هيلع هللا ىلصمن احلديث، (أي: من قوله شطر الثاين الف=  ُر السََّرا إىل آخره)  َخيـْ

والصحيح، أنّه قال أبو داود:  ،لف يف وصله وإرسالهلكن اختُ  ،ورجاله ثقات صحيح

السنن بشرح ينظر:  .)١٥٥٥رقم (٤/١٢٥إرساله يف سننه ، ووافقه الرتمذي يف مرسل

رقم  ٤٢٠-٤/٤١٩مام أمحد مسند اإل عليق حمّققيت، و )٢٦١١رقم ( ٣/٨٢اخلطّايب 
)٢٦٨٢.(   

 ؛الغزو بذلك ا اختصّ : إمنّ - على تسليم صحة احلديث  – ب السيوطيتعقّ  عن جياب َقدْ 
ر احلميدة وهي مع حضور األجانب أقوى ،املطلوب فيه مزيد الشجاعة ألنّ   ؛وظهور اآل
والذي  قال ابن حجر اهليتمي:  من خشيته من األقارب. منهم أشدّ  خشية العارّ  ألنّ 

ن سوء القطيعة على تقدير وقوع موجبها الغالب حصوله يظهر: أّن ملحظه إّمنا هو الفرار م
 ح. حاشية ابن حجر على شرح اإليضا  قطيعة حنو القريب أشدّ  يف السفر، وال ريب أنّ 

  .٥٢- ٥١ص: 
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َىل وْ  األُ ِيف  أُ ْقرَ يَـ  ،َي رْكَعتَـْنيِ قوله: [ُيْسَتَحبُّ إَذا أرَاَد اْخلُُروَج ِمْن َمْنزلِه أْن ُيَصلِّ (
  ].)٢(چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻ چ  الثَّانِيةِ ِيف وَ  ،)١( چٱٱٱٻٱٱٻٱچ بـَْعَد اْلَفاِحتَةِ 
  :)٤(أماليه يف )٣(قال احلافظ ابن حجر ش:

   

                                                      
  .١سورة الكافرون:  )١(
  .١سورة اإلخالص:  )٢(
: من أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن َحَجر )٣(

لقاهرة سنة  لقاهرة.  ٧٧٣أئّمة العلم والتاريخ. أصله من عسقالن (بفلسطني)، وُولد  هـ 
ألدب والشعر، مثّ أقبل على احلديث، ورحل إىل اليمن، واحلجاز، وغريمها، وعلت له  ولع 

قصده الناس لألخذ عنه، وأصبح حافظ اإلسالم يف عصره، وانتشرْت مصّنفاته يف شهرة، ف
الدرر الكامنة حياته. ويل قضاء مصر مرات، ّمث اعتزل. أّما تصانيفه فكثرية جليلة، منها: 

، الكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف، ولسان امليزان، ويف أعيان املئة الثامنة

طراف العشرةو، تقريب التهذيبو هرة 
َ
فتح الباري يف شرح صحيح ، وإحتاف امل

اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ . ولتلميذه السخاوي كتاب فيرتمجته سـّماه البخاري

لقاهرة سنة اإلسالم ابن حجر  .١٧٩-١/١٧٨ هـ. األعالم للزركلي ٨٥٢. توّيف 

 .٢٥٤-٢٥١وينظر: ذيل طبقات احلّفاظ ص: 
، طبعه دار ابن كثري، وهو غري  نتائج األفكاريف ختريج أحاديث األذكاروعنوانه:  )٤(

 كامل، ينتهي يف أوائل أبواب احلّج.
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َما   :ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس قال: قَاَل رسول هللا  )٢(رخيهيف  )١(أخرج احلاكم  

تـََعاَىل ِمْن َأْرَبِع رََكَعاٍت ُيَصلِّيِهنَّ ِيف  َأَحبَّ ِإَىل هللاِ  ْبٌد ِيف َأْهِلِه ِمْن َخِليَفةٍ اْسَتْخَلَف عَ 
ُ  چٱوَ  ،ِكَتابِ بَِفاِحتَِة الْ  يـَْقَرأُ ِيف ُكلِّ َواِحَدةٍ  ،بـَْيِتِه ِإَذا َشدَّ َعَلْيِه ثَِياَب َسَفرِهِ  َ ٱ ُ  ۡ ُ

 ٌ َ َ
 ،فَاْخُلْفِين ِِنَّ ِيف َأْهِلي ،ِإلَْيَك ِِنَّ  )٤(]أَتـََقرَّبُ [ اللَُّهمَّ ِإّينِ  :مثَُّ يـَُقولُ ، )٣(چأ

َحىتَّ يـَْرِجَع ِإَىل  ،َحْوَل َدارِهِ  رٍ َوُدوْ  ،هِ ارِ دَ وَ  ،َوَمالِهِ  ،فـَُهنَّ َخِليَفُتُه ِيف َأْهِلهِ  ،َوَماِيل 
  .)٥(َأْهِلهِ 

                                                      
حلاكم،  )١( حممد بن عبد هللا بن محدويه بن نعيم الضيب، الّطهماين النيسابورّى، الشهري 

بن البّيع، أبو عبد هللاويُ   ٣٢١ولد سنة فني فيه. اظ احلديث واملصنّ : من أكابر حفّ عرف 
ريخ  :منها ،كثرية جداً  تباً ف كُ صنّ  .يف طلبه وأخذ عن حنو ألفي شيخ، يف نيسابور هـ

فضائل يف احلديث، و الصحيحو، املستدرك على الصحيحني، ونيسابور

معرفة أصول احلديث وعلومه و، تسمية من أخرجهم البخاري ومسلمو ،الشافعيّ 

، وسري ١٦٦-٣/١٦٢هـ. ينظر: تذكرة احلّفاظ  ٤٠٥ سنة نيسابورب توّيف  .وكتبه

 .٦/٢٢٧)، واألعالم للزركلي ١٠٠رقم ( ١٧٧- ١٧/١٦٢أعالم النبالء 
وقال السبكي عن أصل الكتاب:  .املطبوع ريخ النيسابور عليه يف تلخيص قفمل أ )٢(

ومن نظره عرف تفنن الرجل يف العلوم  ،هو عندي من أعود التواريخ على الفقهاء بفائدة 

 . ينظر: املراجع السابقة. مجيعها
 .١سورة اإلخالص:  )٣(
ت: ٢/٢٥٣ إحياء علوم الدينيف كذا يف النسختني و  )٤( . افْـتَـَقْرُت  ، وأكثر الروا

نّية على األذكار النوويّة البن عالن    .٥/٧٣ينظر: الفتوحات الرّ
للمرء أن يفعله إذا أراد  ما يستحبّ  :ب، مكارم األخالق وأخرجه أيضاً اخلرائطي يف )٥(

أخرجه احلاكم يف  ،هذا حديث غريب قال الزبيدي:  .)٧٩٨( رقم ٢٦١: ، صسفراً 

 يف (أي: ابن حجر) قال احلافظو  ،نصر بن  من طريقه يف ترمجة ريخ نيسابور

على يقني  ولستُ  ،وسعيد هذا مل أقف له على ترمجة :بعد أن أورد هذا رذكاأمايل األ



 

      ١٢٠ 
 

   

                                                      

بعه املعاىف وال أعرف حاله. ،فوهونصر بن  قد ضعّ  ،من ضبط اسم أبيه  قلتُ  وقد 
لكذب :قال البخاري ،ملروزيفهو أبو سهل ا ،ا نصر بن : أمّ )(أي: الزبيدي  .يرمونه 

ش للذهيب مع كثرة  املغينكراً يف مل أجد هلما ذِ  ،اىف بن حممودعَ مُ ـوال ،وسعيد بن املر

 . فهذا قول احلافظ العراقي وفيه من ال يعرف ،ذيلهوال يف  ،له الديوانوال يف  ،مجعه

ختريج أحاديث ينظر:  . اداً مل أجد له إسن  :٦/٣٢٠ يف الطبقات قال ابن السبكيو 

، ٣/٤٦٥للزبيدي  إحتاف املتقني شرح إحياء علوم الدينو ، ١/١٢٩٩ إحياء علوم الدين
  .١٠٢، وحتفة األبرار بنكت األذكار ص: ٥/٧٣ة نيالفتوحات الرّ و 



 

      ١٢١ 
 

فقاسه على ركعَيت  ،)١(هذا احلديثف ما وقف على قال: وكأنَّ املصنّ 
  )٤( ))٣()٢(الفجر

ْفَضَل ِمْن ِعْنَد َأْهِلِه أَ  أَحدٌ  َخلَّفَ ا مَ   ملسو هيلع هللا ىلص: الَنِيبِّ  َعنْ  َفِفي احلَِديثِ  قوله: [

  ].  ُد السََّفرَ  يُرِيْ ْنيَ ِعْنَدُهْم حِ  يـَرَْكُعُهَما رِْكَعتَـْنيِ 

   ،)٥(املناسكهذا احلديث أخرجه الطرباين يف كتاب ش: 

   

                                                      
 ففيه أن يقرأ يف كّل من الركعات بسورة اإلخالص. )١(
 كما جاء يف حديث أيب هريرة ،  هما اإلخالص فيأي: يف استحباب قراءة سوريتَ  )٢(

ب: استحباب ركعيت سنة الفجر  صحيح مسلم يف  ١/٥٠٢كتاب: صالة املسافرين، 
، چٱٱٱٻٱٱٻٱچقرأ يف ركعيت الفجر:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  أنّ  )،٧٢٦رقم: (

ٌ چو َ َ
ُ أ َ ٱ ُ  ۡ  فكان يقرأيف سنن الرتمذي وغريه:   يث ابن عمر. ويف حدچُ

ٌ چٱ، وچٱٱٱٻٱٱٻٱٱچ ، بـــيف الركعتني قبل الفجر َ َ
ُ أ َ ٱ ُ  ۡ . سنن چُ

رقم  ٢/٢٧٦ ب: ما جاء يف ختفيف ركعيت الفجر، والقراءة فيهاالرتمذي كتاب: الصالة، 
)٤١٧.(  
ين ١/١٠٢ حتفة األبرار بنكت األذكارنظر: ي )٣(  .٧٤-٥/٧٣، والفتوحات الرّ
[ ففي يف (ب)، فإنّه أوردها بعد قول النووي اآليت:  ةهذه اجلزئية من الكتاب متأّخر  )٤(

 .منت اإليضاح، واألذكارملوافقته مبا يف  ؛والصحيح ما يف (أ) احلديث...].
 طرباين.لل املناسكعلى كتاب  عثرمل أ )٥(
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   .)٣(َضلبسند ُمعْ  )٢(رخيهيف  )١(عساكروابن 

  ، )٥(وعليه فيه ُمَؤاَخَذاتٌ  ،)٤(األذكارف يف وقد أورده املصنّ 

                                                      
خ : املؤرّ الدمشقيبو القاسم، ثقة الدين ابن عساكر علي بن احلسن بن هبة هللا، أ )١(

 ريخ دمشق الكبري له كتب كثرية، منها:. هـ ٤٩٩ولد يف دمشق سنة  الةاحلافظ الرحّ 

كشف   يف احلديث، و اإلشراف على معرفة األطرافون عساكر، عرف بتاريخ ابيُ 

. توّيف معجم النسوانو ،معجم الصحابةو ، ريخ املزةو ،املغطى يف فضل املوطأ 

رقم  ٢٢٣- ٧/٢١٥للسبكي . ينظر: الطبقات الكربى هـ ٥٧١بدمشق سنة  
 .٤/٢٧٣، واألعالم للزركلي ٤٧٧- ٤٧٥)، وطبقات احلّفاظ ص: ٩١٨(
يف  مرسالً ابن أيب شيبة وأخرجه  ).٧٤٦١رقم ( ٥٨/٣٥٦ريخ دمشق البن عساكر  )٢(

ب: ه  فمصنّ  ي قبل له أن يصلّ  الرجل يريد السفر من كان يستحبّ كتاب: الصلوات، 
 ).٤٨٧٩رقم ( ١/٤٢٤، خروجه

ن فأكثر على التوايل يف مصطلح احلديث لضَ عْ مُ ـال )٣( : ما حذف من أثناء سنده راو
بعي التابعي عن رسول: (أي املقنع يف علوم ، يسّمى منقطعاً أيضاً. ينظر: ) ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رواه 

البن حجر  النكت على كتاب ابن الصالح، و ١٤٥، و١/١٣٠البن امللقن  احلديث
  .٢١، ومصطلح احلديث للعثيمني ص: ١/٩٥

من أتباع  مشهور، –ام دَ قْ مِ ـم بن العِ طْ مُ ـال –ألّن راوي احلديث فهذا احلديث معضل؛ 
. أرسل هذا احلديثوقد ، غريهمو واحلسن جماهد، وسعيد بن جبري،  :عنالتابعني. روى 

 .١٠١-١٠٠ حتفة األبرار ص:و  ،٥٣٠، ٣/٥٢٩ البن حجر اإلصابةينظر: 
رقم  ٣٦١عند إرادته اخلروج من بيته ص: ملسو هيلع هللا ىلص ب: أذكاره ، األذكار للنووي )٤(
)١١١٥(.  
 ،ف بعد امليم قافاملصنّ  هكذا خبطّ  ،مطَّ قَ ـمُ ـقوله: ال جر: قال احلافظ ابن ح ما منها: )٥(

وكسر  ،ُمْطِعم" بسكون الطاءـطاء مهملة، وهو سهٌو نشأ عن تصحيف، وإمنا هو "ال مثّ 
ه  يف النسخة اليت خبطّ ة نسخ، حّىت على ذلك يف عدّ  ووقفتُ قال:  . نيالعني املهملتَ 

 =ه: هكذاه ما نصّ خبطّ  ن رجب احلنبلي، فقرأتُ به احلافظ زين الدين ابوقد تعقّ ، مضبوطًا
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 املناسكالذي يف  النووي، وقد وقع له فيه تصحيف عجيب؛ ألنّ  خبطّ  قرأتُ = 

  . الصحايب :املقطم، والصنعاين :، فجعل املطعماِين عَ نْـ ُمْطِعم بن املقدام الصَّ ـللطرباين، عن ال

احلافظ: وجاء عن أنس حديث قال  : ٥/١٠٦نية وقال ابن عالن يف الفتوحات الرّ 

أخرجه ابن  . َال يـَْنِزُل َمْنزًِال ِإالَّ َودََّعُه ِبرَْكَعتَـْنيِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن يدخل يف هذا الباب، وهو قوله: 

 املستدرك كتاب: )، واحلاكم يف٢٥٦٨( رقم ٤/١٥١خزمية يف صحيحه كتاب: الصالة 
 :ب ، والبيهقي يف الدعوات الكبري)٢٤٩٢و، ١٦٣٥و، ١١٨٨رقم ( ٢/١١١الوتر 

 ).٤٤٧رقم ( ٢/٣١ أو فارق منزالً  ،الصالة والدعاء إذا أراد سفراً 
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  .)١(نكت األذكاربيَّنُتها يف 

 سنِ أَ  يثِ دَ ِمْن حَ  )٣(قَاَل َما َرَويْـَنا ،هِ ِمْن ُجُلوسِ  )٢(َهضَ َفإَذا نَـ  قوله: [
  إىل آخره.]  )٤()(

ملَْ  : قال ،عن أنس ،)٨(وابُن َعِدي ،)٧(ينِّ السُّ  نُ واب ،)٦()٥(َلىعْ َأخرَج أَبو يش:   

 َِّ ، )٩(اللَُّهمَّ ِبَك انْـَتَشْرتُ   يـَنـَْهُض ِمْن ُجُلوِسِه: َقطُّ ِإالَّ َقاَل ِحْنيَ  اً َسَفر  ملسو هيلع هللا ىلصيُرِْد َرُسوُل ا

                                                      
 .١٠٢-١٠٠ص: ر املسافر  اكتاب: أذك ،للسيوطيحتفة األبرار بنكت األذكار  )١(
ن ه (مادة:  ٣٢٠خمتار الصحاح ص:  :قام. ينظر :مبعىن نـََهضَ و أي: للخروج.  )٢(

  .)ض
رقم  ٣٧٠عند إرادته اخلروج من بيته ص: ملسو هيلع هللا ىلص ب: أذكاره  للنووي، األذكاريف كتاب  )٣(
)١١٢١.( 
 ت من (ب).ليس )٤(
ثقة  : حافظ، من علماء احلديث.أمحد بن علي بن املثىن التميمي املوصلي، أبو يعلى )٥(

كان . د ورحل الناس اليهوتفرّ  هـ، ٢١١ولد سنة ث املوصل. مشهور، نعته الذهيب مبحدّ 
ه أخذ الفقه عن أصحاب أيب يوسف. صنف عدة  ألنّ  ؛على مذهب أيب حنيفة يف الفروع

  مسندانحلديث، ويف ا املعجم ، ومن كتبه:كتب يف الزهد، والرقائق، وخرَّج الفوائد

- ١٤/١٧٤ينظر: سري أعالم النبالء  .هـ ٣٠٧سنة  ملوصل  تويفّ . كبري وصغري
 .١/١٧١)، واألعالم للزركلي ١٠٠رقم ( ١٧٩

 ).٢٧٧٠قم (ر  ٥/١٥٧ مسند أيب يعلى )٦(
 ).٤٩٥رقم ( ١/٤٤٤السين البن  عمل اليوم والليلة )٧(
 ).ُعَمر ْبن مساور -١٢٣٧ترمجة ( ٦/١٢٣ الكامل يف ضعفاء الرجال )٨(
وأبو  ،" ِبَك انـَْتَشْرتُ هكذا يقوله العوام: "  : ٥/٤١١قال البيهقي يف السنن الكربى  )٩(

 . ابتدأت سفري :يعين ،ابـَْتَسْرُت ""  :كان يقول: الصحيح  ايب سليمان اخلطّ 

  ).َبَسرَ مادة: ( ١/١٢٦وينظر: النهاية البن األثري
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، اللَُّهمَّ اْكِفِين َما )١(] َأْنَت ثَِقِيت َورََجاِئي[ َوِإلَْيَك تـََوجَّْهُت، َوِبَك اْعَتَصْمُت، اللَُّهمَّ 
،  ، َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِهِ )٢(] بِهِ [ َأَمهَِّين، َوَما َال َأْهَتمُّ  َوَزوِّْدِين التـَّْقَوى، َواْغِفْر ِيل [ ِمينِّ

ْهِين لِْلَخْريِ َحْيُث َما تـََوجَّْهتُ )٣(] َذْنِيب    )٤(. َخيْرُجُ ُمثَّ   ، َوَوجِّ

    

  .] قِ يْ الطَّرِ  اتِ يَّ نِ ال يـَرَْكُب بُ وَ  قوله: [

                                                      
ت احلديثبت النسختني،سقطت من  )١(  .ممّا ذكرها املؤّلف وغريها ة يف أغلب روا
ت املذكورة وغريها.َلُه   النسختنييف  )٢(  ، وما أثبته موافق ملا يف مجيع الروا
ختريج ، ولفظهما مطابق ملا يف  َوَزوِّْدِين التـَّْقَوى ِيل َذْنِيب  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  : النسختنييف  )٣(

وما أثبته موافق ملا يف مجيع ، )١٩٦١و ،٧٤١رقم ( ٢/٦٣٥ ينأحاديث إحياء علوم الد
ت املذكورة  .٢/٢٥٤، و١/٢٤٧وغريها، وما يف منت إحياء علوم الدين  الروا

روأخرجه أيضاً:  )٤( ذيب اآل )، ١٦٦رقم ( ٣/٩٨ مسند علّي  الطربي يف 
وابن حّبان يف  )،٨٠٥رقم ( ١/٢٥٥والطرباين يف الدعاء ، ٣٦-٣٥ واحملاملي يف الدعاء

روحني  رقم  ٣٤٦- ٢/٣٤٥يف مسند الشهاب  القضاعي)، و ٦٤٠رقم ( ٨٦-٢/٨٥ا
 الدعاء إذا سافر :ب)، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: آداب السفر، ١٤٩٧(

ض من  :ب )، ويف الدعوات الكبري١٠٣٠٦( رقم ٤١١- ٥/٤١٠ القول والدعاء إذا 
/ق ٢نتائج األفكار (ج  حلافظ ابن حجر يفوا)، ٤٥١رقم ( ٢/٣٥ جلوسه للسفر

   .مكتبة املسجد النبوي) - ١١٤-١١٣
منكر  ان: قال ابن حبّ . : عمرو بن مساورويقال- اور الِعْجِليِّ سَ مُ عمر بن  احلديث يف

 ،يروي املناكري عن املشاهري، وينفرد عن األثبات مبا ليس من أحاديثهم ،اً احلديث جدّ 
هذا حديث وقال احلافظ ابن حجر:  .على مجيع األحوالب عن روايته فوجب التنكّ 

(أي:  قلتُ  الضعفاءغريب، أخرجه ابن السُّّين، وابن َعدي يف ترمجة عمر بن مساور يف 

روحني البن حبّ ينظر . : وهو ضعيف عندهمابن حجر) والضعفاء  املرجع السابق،ان : ا

ختريج ، و ٣٣١-٤/٣٣٠زان ، ولسان املي١٠/١٣٠جممع الزوائد ، و ٣/١٩٢للقيلي 
 ).١٩٦١رقم ( ٢/٦٣٥ أحاديث إحياء علوم الدين
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  . )١(اتُ رَّهَ الطريق: التـَّ  اتُ يَّ نَـ بُـ القاموس: قال يف ش:   

  )٣(.)٢(ادَّةُمْنَشِعبة من اجلـال ةصِغري ال ُة: الِطريقرَّهَ اِء: التـَّ حرف اهل وقال يف

َناهُ مَ لِ ؛ )٥(الرَّْحلَ  َحطِّهِ  الِ  حَ َح ِيف ْن ُيَسبِّ َوُيْسَتَحبُّ أَ )٤( قوله: [    َعْن أَنسٍ  ا َرَويـْ
  ]. َحالَ الرِّ   َحنُطَّ ىتَّ ْحَنا حَ ْلَنا َسبِّ ا إَذا نـَزَ قاَل: ُكنَّ 

   .واملعىن ،يف اللفظ حتريف هفي وقع هذا احلديث :قلتُ ش:   

 )٦( ].َحالَ الرِّ   َحنُطَّ ىتَّ حَ ْلَنا َملْ ُنَسبِّْح ِإَذا نـَزَ  ُكنَّا فالرواية: [ :ظا اللفأمّ 
                                                      

 .١٢٦٥ب: الواو والياء، فصل: التاء ص:  القاموس احمليط )١(
. فبنيات الطريق: كاخلدمات يف زماننا. ادوَ اجلَ  :واجلمع .وسط الطريق ومعظمه :اجلَادَّة )٢(

 )ج د د(: مادة ١/٩٢صباح املنري ، وامل٥٤ينظر: خمتار الصحاح ص: 
ب: اهلاء، فصل: التاء القاموس احمليط )٣(   .١٢٤٤ص: ، 
 /أ].٧[ )٤(
ث.  ،مسكن الرجل :-بفتح الراء وسكون احلاء  – حلالرّ  )٥( وما يستصحبه من األ
راد يُوضع على ظهره من مركب غري وطئ ، وهو امل وهو ما ،رحل البعري :أيضاً  الرحلو

مادة:   ، ١/٢٢٢، واملصباح املنري ١٢٠ خمتار الصحاح ص: . ينظر: حالالرِّ  :واجلمعهنا. 
 ر ح ل). (
بتة يف نسختني ولكن  )٦(  – وأضاف يف احلاشية ،سخ (أ) اعليه بطشهذه العبارة 

بن  ةَّ بن كثري، عن ُشعبا عن عبداق يف املَصّنف فقال عبد الرزّ : -وكأنّه تصويب منه 

ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل ِهللا : جَّاج، عن رجل ِمن بين َضبََّة قال: مسعُت أنس بَن مالك يقولاحلَ 
ب: وقت الظهر  كذا يف . َحىتَّ ُحتَلَّ الّرَِحالُ يـََزْل ُيَسبُِّح  ملَْ  ِإَذا نـََزَل َمْنزًِال، املصّنف، 

ذكر و  . َحىتَّ ُحتَلَّ الّرَِحالُ ِفْع َملْ يـَْرتَ  قال يف هذه الرواية: إّال أنّه )، ٢٠٦٦رقم ( ١/٥٤٦

رواية ُأخرى فيها ذكر  )٩٢٦٣رقم ( ٥/١٦٧، ما يقول إذا نزل منزالً  :بعبد الرزّاق يف 
ْعُت أََنس -  َرُجٍل ِمْن َبِين َضبَّةَ  -  َمحْزَةَ َعْن  فقال:   =الرجل املبَهم ُكنَّا  ، يـَُقوُل:اً قَاَل: مسَِ

 ،خلط بني الروايتني فكأّن الناسخ . ، َملْ نـََزْل ُنَسبُِّح، َحىتَّ ُحتَلَّ الّرَِحالُ ِإَذا نـََزْلَنا َمْنزِالً 

  وهللا أعلم.



 

      ١٢٧ 
 

لتسبيح :ا املعىنوأمّ  ّ  :واملعىن ،صالة النافلة :هفي فاملراد  كانوا إذا نزلوا منزالً   مأ
 ؛سبحان هللا :هقول :وليس املرادُ  ،هلا إراحةً  حال عن الدوابّ الرّ  يبدأُوا حبطّ   مل يـَتَـنَـفَُّلوا حّىت 

ولو كان  ،األذكارحباَب يف كتاب وال هذا االست ،ف هذا احلديثَ وهلذا مل يذكِر املصنّ 

  )٢( .)١(لكان ِمن شْرطه ،ةلذلك صحّ 

                                                      

رقم  ٤/٢٠٢  ما يؤَمر به ِمن القيام على الدوابِّ والبهائم :ب ،يف سننه ولفظ أيب داود
صّحح هذا احلديث  الّرَِحالَ  ُنَسبُِّح، َحىتَّ َحنُلَّ  الَ  ُكنَّا ِإَذا نـََزْلَنا َمْنزِالً ):٢٥٥١(

احلافظ ابن حجر. ينظر:  هضياء الدين املقدسي، والنووي، واأللباين وغريهم. وحّسن
ض الصاحلني ٣٩١٧رقم ( ٢/١١٤٦املختارة لضياء الدين املقدسي األحاديث  )، ور

واة هداية الر )، و ٩٦٨(رقم  ٢٩٠ب: آداب السري والنزول واملبيت والنوم يف السفر، ص: 
 .٤/٤٥ للحافظ ابن حجر (حتقيق شيخ األلباين) إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة

مة كتابه : ما ذكر النووي يف مقدّ  لكان من شرطه لعّل مقصوده من قوله:  )١(

 يف ا األجزاء واملسانيد، فلسُت أنقل منها شيئاً إّال وأمّ  حيث قال:  ٢٩ص:  األذكار

من الضعيف  تب اخلمسة)الكُ أيضاً (أي:  أذكُر من األصول املشهورة در من املواطن، وال
  . ا أذكر فيه الصحيح غالباً مع بيان ضعفه، وإمنّ  ، النادرإّال 

 (أي: الذي ذكره النووي يف املنت) ال ينايف هذا احلديث قال ابن حجر اهليتمي:   )٢(

ُنَسبُِّح،  الَ  نَّا ِإَذا نـََزْلَنا َمْنزِالً كُ  : رواية أيب داود وغريه رمحهما هللا تعاىل عن أنس 

األوىل يف  م أنّ علَ ي الضحى، وبه يُ : ال نصلّ  ُنَسبِّحُ  الَ   معىن ألنّ ؛  َحىتَّ َحنُلَّ الّرَِحالَ 

ْ  ؛غري مزدلفة ه من ألنّ  ؛الرحل على الصالة حيث اتسع وقتها يت فيها تقدمي حلّ ملا 
  .٧٣يضاح ص: ن حجر على اإل. ينظر: حاشية اباإلحسان للدابة 



 

      ١٢٨ 
 

َْ  قوله: [   .] َيَسُعَها زََمانٌ َىل ِمْن َوْقِت األُوْ  امَ ا دَ مَ  )١(ةِ يَّ ِذِه النِّ ُري هَ خِ َولَُه 

عصى  ،- َوَقْد بَِقَي من َوقِت األوىل َقدُر رُكعةٍ  -ر ه لو أخّ : أنّ )٢(مقتضاهش: 
 )٥(التنبيهويف ، )٤(شرح مسلمو، )٣(بشرح املهذّ وهو املذكور يف  .داءً وإن كانت أ

   .)٦(صحيحتالوأقرَّه عليه يف 

   

                                                      
ْ  ،صالتني يف وقت الثانيةأي: إن أراد أن جيمع بني  )١( خري األوىل وجب عليه أن ينوي 

ْ وقت إىل  مع اإلفصاح . ينظر: منت اإليضاح إخلنّية ...الخري هذه الثانية للجمع، وله 
 .٧٤ص: 

لشيء ال على ةالقضيّ "، و"املقتضى"، و"يقتضيبــ" الشافعّية املراد بتعبري )٢( ": هو احلكم 
، ورسالة التنبيه للشيخ مهران  ٤٤-٤٣وجه الصراحة. ينظر: الفوائد املّكّية للسّقاف ص: 

 .٩٩ ُكيتِّ ص:
موع  )٣(  .٤/٣٧٦ا
 .٥/٢١٣ي للنوو  املنهاج شرح صحيح مسلم )٤(
ة اجلمع كفا نيّ   ،ن أراد اجلمع يف وقت الثانيةإو  ته: وعبار ، ٤١التنبيه للشريازي ص:  )٥(

 . بقدر ما يصلي فرض الوقت قبل خروج وقت األوىل
، فإنّه قال يف التنبيه، وسكت عنها يف تصحيحه على أي: مل يتعّرض هلذه املسألة )٦(

جح وهو جمزوم به عند أئمة املذهب، أو هو الرا-فما جزم به املصّنف  مقّدمته للكتاب: 

  .١/٦٢. تصحيح التنبيه للنووي  وسكويت تقرير للعملسكتُّ عنه،  -  عندهم

: أّن َمن نقل  القاعدةفالن: أي: مل يرّده، فيكون كاجلازم به، و أقّرهومعىن قول الشافعّية: 
كالم غريه، وسكت عليه فقد ارتضاه؛ ألّن نقله منه وسكوته عليه، مع عدم التربي مـنه، 

 .٩٥يف تقريره. ينظر: رسالة التنبيه ص:  ظاهر
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أو  ، خرج الوقتة اجلمع حّىت : فلو أّخر بغري نيّ أصلهاو، )١(الروضةوعبارة 

)٢(فيه أداءً ضاق حبيث مل يبق منه ما تكون الصالة 
 وذلك خمالف للمذكور ،)٣(ىصَ عَ  ،

ّ  ،َأصَوبُ  واملذكور هنا ،هنا رج ه ال جيوز التأخري حبيث خيَ املواقيت أنّ  حا يفما صحّ فإ
، )٥(ذكره اإلسنوي )٤(.أداءً  وإن كانتْ  ،عن الوقت الذي يسعهابعض الصالة 

 )١(.)٦(يعِ رَ ذْ واألَ 

                                                      
كتاب للنووي، وهو اختصار، وترتيب، وتنقيح ل روضة الطالبني وعمدة املفتنيأي:  )١(

الذي  ،(الشرح الكبري)، املعروف بــفتح العزيز بشرح الوجيزى هـ) املسمّ ٦٢٣الرافعي (ت

، وعلى شرح الروضة. ويُطلق على روضة الطالبني: للغزايل الوجيزشرح به كتاب 

 .٥-١/٤ينظر: روضة الطالبني . أصل الروضةالرافعي: 
ظر: النكت على املختصرات الثالث . ين، كما تقّدميبقى منه قدر ركعة : أنضابطه )٢(

 .١/٣٦٨أليب زرعة 
 للنووي روضة الطالبني وعمدة املفتني . وصارت األوىل قضاء : عندمها بقية العبارة )٣(

  . ٢/٢٤٣شرح الوجيز للرافعي  تح العزيزالف، و ١/٣٩٨
على نكت املنهاج البن  السراج، و ١/١٨٣، والروضة ١/٣٧٦فتح العزيز ينظر:  )٤(

 .١/٤١٥النقيب 
 .٣/٣٦٢ شرح الروضة والرافعي ينظر: املهّمات )٥(
: فقيه يعِ رَ ذْ أمحد بن محدان بن أمحد بن عبد الواحد، أبو العباس، شهاب الدين األَ  )٦(

ذرعات الشام، شافعيّ  لقاهرة، وويل نيابة القضاء حبلب، ، وتفقّ هـ ٧٠٨سنة  ولد  ه 
ملسائل  وراسل ط مجع التوسّ  :من كتبه .يف رسالة فتاويهعت ومجُ ، احللبياتالسبكي 

قوت والثاين ، ة احملتاجغنيّ  :املنهاج شرحني أحدمها حَ رَ وشَ  ،والفتح، بني الروضة والشرح

ينظر:  .حللب هـ ٧٨٣سنة    تويفّ  منهما ما ليس يف اآلخر. ، ويف كلّ احملتاج

، واألعالم ١/١٢٥الدرر الكامنة ، و ١٤٤-٣/١٤١بن قاضي الشهبة ال طبقات الشافعية
 .١/١١٩للزركلي 



 

      ١٣٠ 
 

  

                                                      
: أنّه إذا أّخر النّية حىت يبقى األوىل قدر فاحلقّ  : ١/٣٦٨زرعة يف نكته قال أبو  )١(

ْ  ركعة،  . مثال يفوت اجلمع، ولكن 



 

      ١٣١ 
 

  . ] ِة َمْقِصِدهِ هَ جِ )١(]ريَ غَ [ قوله: [

  )٢(.لصاد ا بكسر : شرح الوسيطف يف قال املصنّ ش: 

  .] ى اَألْرضِ لَ َوَيْسُجَد عَ  ،ْن يـَرَْكعَ أَ  )٣(وُيْشتَـَرطُ  قوله: [

 )٦()أو( ،ءٍ أو يف ما ،وحنوه )٥(])٤(لٍ َوحْ [لو كان ميشي يف  : قال األذرعيش: 

   .على األرض؟ ظاهُر إطالقهم: لزومه واشرتاطهفهل يلزمه إكَماُل السجود  ،ثلج

ة ملا فيه من املشقّ  ؛إلمياء يف هذه األحوال وحنوِهاه يكفيه انّ إتمل أن يقال: وحيُ 
لطني ،ومن تـَْلوِيِث َبدنِه ،الظاهرة لسهولةوقد وجّ  ،وثيابه  وعَدِم  ،هوا وجوب إكماله 

ل ،ة وهي موجودة هنااملشقّ     )٧(. مجلةً رتك ي إىل الدِّ ؤَ يُـ  ،كمالوإلزامه 

  
                                                      

وحاشية  ،إليضاحنسخ اوما أثبته موافق ملا يف  وهو تصحيف. [ِعْنَد]يف النسختني:  )١(
: دار .، وط٧٨ص:  دار البشائر اإلسالمية كّلها. ينظر: منت اإليضاح طبعة  ابن حجر

، ٩٠األسدي ص:  طبعة ، وحاشية ابن حجر على اإليضاح٢٣الكتب العلمية ص: 
، وطبعة املكتبة السلفية ٦٨ص: ، وطبعة دار احلديث ٣٦طبعة دار الفكر ص: و 

 .٧٤ص:
 ,٢/٦٦ط للنووي النقيح يف شرح الوسي )٢(
، وروضة ٧٨ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  .هيف سفر  املاشيل أي: على املتنفّ  )٣(

 .١/٢١٣الطالبني 
 .: (و ح ل)مادة ٢/٦٥١ظر: املصباح املنري . ينالطني الرقيق: هو الوْحل )٤(
عّية. ينظر: املصادر وما أثبته من (ب) موافق ملا يف بعض كتب الشافيف (أ): وجل.  )٥(

 التالية. 
 يف ب: و. )٦(
حاشية لشيخ اإلسالم زكر األنصاري مع  أسىن املطالب يف شرح روض الطالبينظر:  )٧(

-١/٤٣٢لشهاب الدين الرملي  اية احملتاج إىل شرح املنهاج، و ١/١٣٥ الرملي الكبري
٤٣٣.  
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  ].  )١(رَ يْـ  غَ َال  َالةِ لصَّ ِ  َد اِإلْحَرامِ نْ عَ  قوله: [

 ،)٢(التنبيهوأمَّا ما وقع يف  : بشرح املهذّ ف يف املصنّ  قال ش:

)٣(تعليقو
 ،فباطل ،من اشرتاط االستقبال عند الركوع والسجود )٤(بالقاضي أيب الطيّ  

   )٥(.أصل لهال يُعرف وال 

   .] ةٍ رَ ائِ سَ  رَ يْـ غَ  ةٌ فَ اقِ وَ  )٦(ِهيَ وَ [  :قوله

املنع يف السائرة  إذا كان هو الذي  حملّ  : نهاجشرح املقال الغزي يف  ش:

ها حّىت فإن كان هلا مَ  ،ةُيَسريِّ الدابّ  قاله  .جاز ،بلوزم جلاِمها ال ختاِلَف جهة القبلة ن ُيَسريِّ

                                                      
ستقبالها عند اإلحرام فقط. ينظر: لة ِال ها إىل القبأي: يلزم الراكب املتسّري لراحلته توجّ  )١(

 .٧٨اإليضاح مع اإلفصاح ص: 
 ب: استقبال القبلة. ٢٩التنبيه ص:  )٢(
ب: ما يفسد املاء حىت استقبال القبلة) أليب ينظر:  )٣( التعليقة الكربى يف الفروع (من 

إلسالمّية ، رسالة ماجستري، يف اجلامعة ا٢/٧٥١الطّيب الطربي، حتقيق: عبيد العمري، 
 هـ. ١٤١٩(املدينة املنّورة) سنة/ 

، هـ ٣٤٨سنة  ولد يف آمل طربستان ،الطّيب أبو الطربي، طاهر بن هللا عبد بن طاهر )٤(
 ،والغناء السماع يف جوابمن كتبه:  .الكرخ بربع القضاء ويل ، واستوطن بغداد

 فيمن أر مل : الشريازي إسحاق أبو عنه قال .خمتصر املزين شرحو ،الكربى يقةالتعلو

 .ه ٤٥٠ سنةببغداد   تويفّ  .ه من نظراً  وأجود ،حتقيقاً  وأشدّ  ،اجتهاداً  أكمل رأيتُ 

، طبقات ١٧/٦٦٨النبالء  أعالم سري ،١٢٧ص: البن الصالح  الشافعية طبقات :ينظر
 .٣/٢٢٢واألعالم للزركلي ، ١/٢٢٦ة البن قاضي الشهبة الشافعيّ 

موع  )٥(  .٣/٢٣٥ا
 .٧٩أي: الدابّة. ينظر: منت اإليضاح مع األفصاح ص:  )٦(
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: جيوز فعل الَفْرض على سريٍر َحيِمله رجال وإن وهو كقول الرافعي .)٢(وغريُه،  )١(ِين َ وْ الرَّ 
  هى.. انت )٣(ساروا به

  .] )٤(ْوَرقِ  الزَّ ِيف وَ  قوله: [

لشَّ الصغري املسمّ  )٥()املركب(وهو  قال اإلسنوي:  ش:   )٧(. )٦(ور عندتُ خْ ى 

  .] )٨(ْرُجوَحةِ  األُ ِيف وَ  قوله: [

                                                      
ين، أبو أمحد بن إمساعيل بن الواحد عبد )١( من  وبلغ اإلسالم، فخرب بيلقّ ، سناحملا الرو

: من كتبه .حفظي  من ألمليتها الشافعيّ  كتب احرتقت لو : قال أن الفقه يف نهمتكّ 

فقتلوه ة اإلمساعيليّ  عليه تعّصب .الكايفو ،الشافعيّ  اإلمام مناصيصو ،املذهب حبر

ن األعيا وفيات :ينظر .، ه ٥٣٢ بعد فراغه من جملس إمالء، جبامع آمل سنة
، وطبقات ٥٢٤طبقات الشافعيني ص: ، و ١٤/٣٢، وسري أعالم النبالء ٣/١٩٨

 .٤/١٧٥وأعالم للزركلي  ،١/٢٨٧فعية البن قاضي الشهبة الشا
موع ١/٤٥١حبر املذهب  :ينظر )٢(  .٣/٢٤١، وا
 .١/٤٣٠فتح العزيز  )٣(
 .)ز ر ق(: مادة ١/١٣٥ينظر: خمتار الصحاح  ضرب من السفن. :ْوَرقِ الزَّ  )٤(
 يف (ب): الركب. )٥(
 ر.أي: أهل مص )٦(
ه سقط من املطبوع، رق، فلعلّ عند شرحه لكلمة زو  لعبارة يف املهّماتهذه اعلى  قفمل أ )٧(

 ذ من كتاب آخر له. أو ُأخ
ى به ك وهو فيه، مسّ وحيرّ  ،يركبه اإلنسان مثّ  ،طرفاه يف موضع عال حبل يشدّ ة: وحَ جُ رْ األُ  )٨(

رة ويسفل ،ه وجميئه وذهابهلتحركّ   تْ انَ ا كَ هَ إنـَّ  : يف حديث عائشة وزواجها، و رة فيعلو 

النهاية البن و ، ٣٥٣ص:  بن ُدُرْستـََوْيهال تصحيح الفصيح وشرحهينظر:  . ةِ وحَ جُ رْ ى أُ لَ عَ 

   .٢/١٩٨ب: الراء مع اجليم  الثري



 

      ١٣٤ 
 

: وتقال أيضاً  ،اهلمزة بضمّ  : شرح الوسيطف يف قال املصنّ  ش:

  )٢(.)١(ةَمرُجوحَ 

هَ ْلَزْمُه وَ يَـ  ملَْ  قوله: [   .] )٣(ةالدَّابَ  ى ُعْرفِ لَ عَ  ةِ ْضُع اجلَبـْ

   )٤(.فلو فعله جاز  : باملهذّ قال يف شرح  ش:

  )٦(.الَعني  وُعرف بضمّ  قال يف اخلادم: )٥(

   

                                                      
ة تقول العامّ و   ٤٧٦ص:  تصحيح التصحيف وحترير التحريفقال الصفدي يف  )١(

 . أُْرجوَحة :ابوالصو  ،َمْرجوَحة
امشه الت الوسيط يف املذهب )٢(  .٢/٦١نقيح يف شرح الوسيط للنووي للغزايل و
  .لتتابع الشعر عليه ؛ي بذلكومسُّ ، : الشعر النابت يف ُحمَدَّب رقبتهاْرف الدابةعُ  )٣(

عني فصل: ال ٩/٢٤١لسان العرب و  ،(َعَرَف): ٤/٢٨١ البن فارس غةلمقاييس ال ينظر:
 ).ع ر فمادة: ( ٢/٤٠٤املهملة، واملصباح املنري 

موع  )٤(  .٣/٢٣٥ا
 /أ].٨[ )٥(
ب صفة  )٦( اية الركن الثاين من  ب األذان إىل  خادم الرافعي والروضة (من أّول 

، رسالة ماجستري، يف جامعة أم ٢٨٩الصالة) للزركشي، حتقيق: خالد الغفيص، ص:
 ه. ١٤٣٦مة) سنة/ القرى (مّكة املكرّ 



 

      ١٣٥ 
 

  .] لَ زِ نْ مَ ـال َلغَ و بَـ لَ فَـ  قوله: [

يعين: بُقَعة  ،يريد النزول فيه ِلسفرهالذي  : احلاوييف  )١(يّ دِ رْ اوِ مَ ـزاد الش: 

   )٢(.لالسرتاحة وحنوه النزول 

ِ ذَ إِ  قوله: [ َملْ تـَْلَزْمُه ِإَعادُة  ،اْلَماِء الَِّذي َجيُِب اْسِتْعَمالُهُ  لَِعَدمِ  مِ َيمُّ لتـَّ ا َصلَّى 
  ].  )٣(الصََّالة

قال أصحابنا: وال  :البحر صاحبقال  : بشرح املهذّ قال يف ش: 

   )٥(.)٤(اإلعادة  تستحبّ 

                                                      
ضاة عصره. من املعلماء الباحثني، ق: أقضى علي بن حممد حبيب، أبو احلسن املاوردي )١(
، وانتقل إىل بغداد. وويل هـ ٣٦٤سنة  أصحاب التصانيف الكثرية النافعة. ولد يف البصرةو 

، األحكام السلطانيةو ،أدب الدنيا والدين  :القضاء يف بلدان كثرية. من كتبه

هـ  ٤٥٠سنة توّيف . أعالم النبوة، ونصيحة امللوكو يف فقه الشافعية، احلاويو

، وسري أعالم النبالء ٣/٣٨٢والوفيات  ،٢/٦٣٦ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ببغداد. 
 .٤/٣٢٧واالعالم للزكلي ، ٥/٢٦٧وطبقات الشافعية للسبكي ، ١٨/٦٤

 .٧٧- ٢/٧٦ينظر: احلاوي الكبري  )٢(
ه من شأنِ  ى مبحلّ ه إذا صلّ أنّ  :لضابطا : ١٠٥ابن حجر اهليتمي يف حاشيه ص: قال  )٣(

 مل يقض، وإّال  -  أم استوى هو والوجود ،غلب فيه الفقدسواء  - عدم ندرة فقد املاء فيه
ويستثىن من هذا:  . بفقوهلم: املقيم يقضي واملسافر ال يقضي، جرى على الغال .قضى

موع ١/٢٦١. ينظر: فتح العزيز العاصي بسفره، فإنّه يعيد على األصحّ  ، ٢/٣٠٤، وا
 .٨٦واملنهاج ص:  ،١/١٢٢والروضة 

ين ينظر: حبر املذهب يف فرو  )٤(  .١/٢٣٠ع املذهب الشافعي للرَُّو
موع  )٥(  .٢/٣٠٣ا



 

      ١٣٦ 
 

لتيمّ  الكفاية:  يف )١(ابن الرفعةوقال   ال تستحبّ  ،َوَجد املاءَ  مثّ  ،ملو َصلَّى 

لوضوء ملاء يف الفضيلة ال فإنّ  ،اإلعادة     )٢(.م لتيمّ كالصالة ،صالة 

   

                                                      
بن الرفعة، أبو العباسأمحد بن حممد بن علي األنصاريّ  )١( : فقيه ، جنم الدين، املعروف 

بذل النصائح الشرعية يف ما على السلطان ووالة  من كتبه:شافعّي، من فضالء مصر. 

يف  العايل املطلبو ،يكفاية النبيه يف شرح التنبيه للشرياز و ،األمور وسائر الرعية

رأيت ة عنه بعد ذلك، فقال: ابن تيميّ  لَ ئِ ة، فسُ شرح الوسيط. نُدب ملناظرة ابن تيميّ 

البدر الطالع هـ. ينظر:  ٧١٠ سنة توّيف  يتقاطر فقه الشافعية من حليته! شيخاً 

، واألعالم للزركلي ١/٢٨٤والدرر الكامنة  ،٥/١٧٧وطبقات الشافعية  ،١/١١٥
١/٢٢٢. 
 .٩١-٩٠، و٢/٧٣كفاية النبيه  )٢(



 

      ١٣٧ 
 

  )٢(. )١(استحباب اإلعادة ،مقتضى احلديث لكن قال اإلسنوي: 

ِ إِ َمه َلزِ وَ  قوله: [   ]. )٣(َرابِ و التـُّ أَ  ،اءِ مَ ـلَعاَدُة الصََّالة 

إذا وجد الرتاب يف إّمنا يعيد قال أصحابنا:  : بشرح املهذّ قال يف ش: 

لتيمّ موضع يُ     م.سقط الفرض فيه 

                                                      
أكثر من حديث النووي و الرافعي وذكر ، مل أقف على هذه اجلملة بعينها يف املهّمات )١(

ذه املسألة، ولعّل احلديث املشار إليه هو ما ذكره هل استدالًال لعدم استحباب اإلعادة
النووي يف كذلك و  ،١/٢٦١ )لقضاءعند احتجاجه لعدم وجوب ا(الرافعي يف فتح العزيز 

موع  املتيمم جيد املاء بعد ما : ب –فظ له لوال –أخرجه أبو داود الذي  ٢/٣٠٦ا
يف السنن الصغرى كتاب: الغسل  والنسائي ،)٣٣٨(رقم:  ١/٢٥٣ يصلى يف الوقت

ب: يف املستدرك كتاواحلاكم  ،١/٢١٣ من جيد املاء بعد الصالةم لِ التيمّ  :بوالتيّمم، 
خرج رجالن يف : لقا درّي  سعيد اخليبعن أ )، وغريهم٦٣٢رقم ( ١/٢٨٦الطهارة 

وجدا املاء يف  مثّ  ،، فصلياطيباً  ما صعيداً فتيمّ  ،وليس معهما ماء ،الصالةُ  فحضرتْ  ،سفر
فذكرا ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصأتيا رسول هللا  د اآلخر، مثّ عِ ومل يُ  ،فأعاد أحدمها الصالة والوضوء ،الوقت

: َوقَاَل لِلَِّذي تـََوضََّأ َوَأَعادَ  . َأَصْبَت السُّنََّة، َوَأْجَزَأْتَك َصَالُتكَ : دعِ مل يُ  له، فقال للذي

 أخرجه النسائي، فلف يف وصله وإرسالهرجاله ثقات، وقد اختُ  .َلَك اْألَْجُر َمرَّتـَْنيِ 

رواية : يف املستدرك وقال احلاكم . احملفوظ اإلرسال وقال أبو داود:  ،مسنداً ومرسالً 

به  ومثل هذا املرسل حيتجّ  قال النووي: .  صال صحيحة على شرط الشيخنياالتّ 

أو يرسل  ،من جهة أخرى دَ سنِ مبرسل كبار التابعني إذا أُ  الشافعي حيتجّ ف ،الشافعي وغريه
جد يف هذا احلديث وقد وُ  ،أو عوام العلماء ،حابةأو يقول به بعض الص ،من جهة أخرى
موع املرجع نفسه.١/٧٠للطييب  اخلالصة يف معرفة احلديثينظر:  .شيئان من ذلك  ، وا

 .٣٣٨-٢/٣٣٦ املهّماتينظر:  )٢(
ً  ،مل جيد ماءأي: ِلَمن  )٣( ، ولزمه ى على حسب حاله الفريضة وحدهاصلّ  ،وال ترا

 .٨٩ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  .ةاإلعاد



 

      ١٣٨ 
 

لتيمّ يُ  ال م يف حالةا إذا َقدَر على التيمّ أمّ  ه فإنّ  ،)١(كاحلضر  ،مسقط الفرض فيها 
ً  يوكيف ُيَصلّ  ،عادة حينئذٍ ه ال فائدة يف اإلألنّ  ؛لتيممّ  هادال يعي ال تنفعه  صالةً  حمِد

 ،حلرَمة الوقت ؛هذا احلال الوقِت يف َصَالة جازتْ ا وإمنّ  ؟وال ُحرَمِة وقتٍ  ،من غري ضرورة
  )٢(.وقد زال 

  .] )٤(َيْكِفي َساِتُر اْلَعْورَة :)٣(]ِقيلَ [وَ  قوله: [

  ، )٥(زوائدهمن  الروضةح هذا الوجه يف صحّ  ش:

   

                                                      
 يف نسخة (ب): كاحلضرة. )١(
موع  )٢(  .٢/٢٧٩ا
نسخ اإليضاح وحاشية  وما أثبته موافق ملا يف] بدًال عن " قيل"، َهلْ [ اللنسختني:يف  )٣(

، وطبعة: دار ٩٠ص:  دار البشائر اإلسالميةينظر: منت اإليضاح ط. كّلها.   ابن حجر
، ١٠٩األسدي ص: ، وحاشية ابن حجر على اإليضاح طبعة ٢٩ة ص: الكتب العلمي

، وطبعة املكتبة السلفية ص: ٨٣، وطبعة دار احلديث ص: ٤٣دار الفكر ص: طبعة وذ
٩١. 

على  األقلّ ثوب ساتر جلميع البدن على كفن يف أي: ملن مات يف طريقه إىل احلّج، يُ  )٤(
 .٩٠يضاح مع اإلفصاح ص: ... إخل. ينظر: اإلوقيل يكفي .لمذهب الصحيحال
دة الروضةاملراد بــ"زوائده )٥( دات النووي يف و"، "، و"ز "املزيد يف الروضة"، وحنوها : ز

روضته على ما أخذه من كتاب فتح العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبري) للرافعي، سواء 
وما  ،يف تفريعات كالمه، أم قّيد املسألة ، أم أضافها...وهللا أعلم قلتُ  أقدمها بقوله: 

 .١٦١ أشبه ذلك. ينظر: رسالة التنبيه للكيفّتاوي ص:



 

      ١٣٩ 
 

    )٢(. )١(وهو ظاهر النصّ  ،ه اجلمهورصححّ  وقال: 

   )٥(.الشافعي نصّ ل ؛)٤(ْني ه أوىل الوجهَ نّ إ : )٣(الشرح الصغريوقال الرافعي يف 

   

                                                      
  .٣٠٤-١/٣٠٣اإلمام الشافعي. ينظر: األّم  أي: ظاهر نصّ  )١(
هو ما كان من أقوال املنصوصة عليها من اإلمام الشافعي يف كتبه.  :عند الشافعّية النصّ و

اخلالف يف املذهب، وما قابله وجه ضعيف جّداً، أو قول خمرّج من نّص وهو الراجح من 
ه، أو ألنّه ه مرفوع القدر بتنصيص اإلمام عليألنّ ؛ صاً ني ومسُّ  يف نظري مسألة، فال يُعمل به.

ه إليه. ينظر: املغين احلديث إىل فالن: إذا رفعتَ  مرفوع إىل اإلمام، من قولك: نصّصتُ 
 .١/١٠٦احملتاج 

موع ٢/١١٠وضة الر  )٢(  .٧/٧، وشرح مسلم للنووي ٥/١٤٨، وينظر: ا
 وهو غري مطبوع. )٣(
هي إجتهادات األصحاب املنتسبني إىل عند الشافعّية:  األوجه، و الوجوهالوجه، و  )٤(

واعد اليت والق ،ة للمذهبستنبطوها على ضوء األصول العامّ االيت ، اإلمام الشافعي ومذهبه
موع  ،وقد جيتهدون يف بعضها ،رمسها اإلمام الشافعي خذوه من أصله. ينظر: ا وإن مل 

 .١/١٣، وحاشية قليويب ١/١٠٥، ومغين احملتاج ١/٦٦
 .٢/٤١٠فتح العزيز شرح الوجيز ومل يصّحح يف الشرح الكبري شيئاً. ينظر:  )٥(



 

      ١٤٠ 
 

 ،ف هناه املصنّ وهو الذي صححّ  ،)٢(مقابله )١( احلاوي الصغري صاحبواختار 

ل على االكتفاء بسرت العورة جزمهم يف كِ شْ ه يُ نّ إ فقد قال اإلسنوي:  ،)٣(وهو املختار

نّ   رّ حلَ وإن مل يتَأذَّ  -العبد على ساتر العورة ه ال جيوز االقتصار يف كسوة النفقات 
فامتناُعه  ،الرقيق فإذا امتنع يف احليّ  ،)٤(وإذالالً  ،ه يـَُعّد حتقرياً نّ  ؛له الرافعيوعلّ  - والربد
لك ويـَُعدُّون ترك ذ ،فونه للحيّ يتكلّ  ت ما الفون للميّ اس يتكلّ النّ  نّ أل ّر املّيِت َأوىل؛يف احلُ 

مليت   )٥(.لكونه خامتة أمره  ؛إزراًء 

   

                                                      
حلساب، لقزويينار اعبد الغّفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفّ  )١( أحد ، جنم الدين: عامل 

فروع يف  احلاوي الصغري: من أهل قزوين. من كتبه، ةمن فقهاء الشافعيّ األئمة األعالم 

خمتصر يف  اللبابو ،جة احلاوي اهامسّ و  يف أرجوزة الشافعية، نظمه ابن الوردي

. توّيف جامع املختصرات وخمتصر اجلوامع و، اللبابلكتابه العجاب يف شرح الفقه، و

، ١٩/٩٦، وسري أعالم النبالء ٥/١١٨طبقات الشافعية هـ. ينظر:  ٦٦٥

 .٤/٣١واألعالم للزركلي 
 .٢٠٢ينظر: احلاوي الصغري للقزويين ص:  )٢(
: ما خيتاره قائله من –وهو املشهور  – أحدهاثالث إطالق:  " يف املذهب املختارلــ"  )٣(

: مرادف للمعتمد، كالصحيح، والراجح. تنهاجهة الدليل، وهو خارج عن املذهب. و
وأفاد اإلسنوي يف املهّمات أنّه يف الروضة مبعىن الصحيح، والراجح. ينظر: الفوائد املدينة 

  .٦١- ٦٠للكردي ص: 
 .٩/١١٦، والروضة ١٠/١١١ينظر: فتح العزيز  )٤(
 .١/٤٢٥: النكت على املختصرات الثالث . وينظر٤٦٩-٣/٤٦٨ املهّمات )٥(



 

      ١٤١ 
 

ََْمنَ ِة حَ َمْرأَ ـَعَلى ال )١(َفَال جيَِبُ  قوله: [ ْو أَ  ،مٍ رَ ْو حمَْ أَ  ،ها ِبَزْوجٍ ى نـَْفسِ لَ عَ  ىتَّ 
  .] ثِقاتٍ 

اسيّ  د إىلكم نظر العبحُ  قال اإلسنوي: ش:  َرم على حْ َـ مـكال  ،دته واخللوة 

وبه  ،)٣(به هنافينبغي االكفاء  ،ّسهمبالوضوء  النقضاء ؛ماً رَ وإن مل يكن حمَْ  ،)٢(األصحّ 
   .نكتهيف  )٥(وابن أيب الصَّيف ،ترتيب األقساميف  )٤(َمْرَعِشيـالح صرّ 

   

                                                      
   .النسك :أي  )١(
 .٣/٣٢١ينظر: مغين احملتاج للشربيين  ن الفتنة.مْ أَ  عند )٢(
 خروجه معها. ينظر: النكت على املختصرات الثالث احلجّ  وجوبأي: أنّه يكفي يف  )٣(

١/٥٧٣. 
 :فصنّ ) بالد الرومو  بني الشام،بلدة (ش ، منسوب إىل مرعَ شيحممد بن احلسن املرعَ  )٤(

على فوائد وغرائب، نقل عنه ابن الرفعة بعضها، وله كتاب  يف الفقه مشتمالً  خمتصراً 

فرغ من مقابلته سنة  هأنّ  هدية العارفنيكر يف ذُ  ،ترتيب األقسام على مذهب اإلمام

، ٨/٢٥معجم البلدان . ينظر: وهذا الكتاب نقل منه االمام النووي وغريه. هـ ٥٦٨
 العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب، و ١/٣٠٩البن قاضي الشهبة  طبقات الشافعيةو 

 .١/٢١٣، وكشف الظنون ١/٢٣٩ن البن امللقّ 
  .فقيه شافعّي مييناحلافظ، : الصيف ، أبو عبد هللا بن أيبحممد بن إمساعيل بن عليّ  )٥(

، مجعها عن أربعني شيخاً  األربعون حديثاً  ه:كتب  من ة. مبكّ أقام وتويفّ و أصله من زبيد، 

رة الطائف، وشريازيعلى كتاب التنبيه لل النكتو هـ .  ٦٠٩ سنة . توّيف ز

وهو فيه: (فقيه احلرم  ٥/١٩ للسبكيالكربى طبقات الو ، ٢/٢٦٤لوفيات االتكملة  ينظر:
 .٦/٣٦، واألعالم للزركلي الشريف)



 

      ١٤٢ 
 

ال معىن  ،بعيدٌ وهو  ،)٢(اشرتاط نسوة غريها :)١(كالم الشيخنيقتضي  وي قال: 

جتماع متّ ـوال .له   )٣(. ثالثجه: االكتفاء 

 دِ َوَأْوَال  ،هَأْوَالدِ  نْ مِ  ْنهُ حلَْجِّ عَ ِ  عُ رَّ بَـ تَـ يَـ  نْ مَ  دَ جَ وَ وَ  الَ مَ ـال دْ جيَِ  ْن ملَْ إِ فَ  قوله: [
  .] ابـَُتهُ نِ َمُه اْستِ زِ لَ  ،ثِ َ َواإلِ  ورِ الذُّكُّ  هِ َأوَالدِ 

حلجّ ووَ  ،الَولدُ يستثىن منه: ما إذا كان  ش: فال يلزمه ، عنه ماشياً  لُد الولِد املتربُِّع 
دته)٤( الروضةف يف حه املصنّ استنابته على ما صحّ    )٥( .من ز

   

                                                      
اية ١/٢٤عند الشافعّية: مها الرافعي، والنووي. ينظر: مغين احملتاج  الشيخان )١( ، و

 .١/٤٨احملتاج 
 .٣/٩، والروضة ٣/٢٨٨ينظر: فتح العزيز  )٢(
 ،٤/٢١٣ ألّن الثالث أقّل اجلمع. ينظر: املهّمات ؛نآخريأي: هي مع امرأتني  )٣(

 .١/٥٧٣والنكت على املختصرات الثالث 
 أ]./٩[ )٤(
  .٣/١٧ينظر: روضة االطالبني  )٥(



 

      ١٤٣ 
 

َفةِ  قوله: [ ِمن  )٢(، َوُهَو]اْلُمنَـوَّرَةِ  َنةِ يْـ دِ َه ِمَن اْلمَ َقاُت ِمْن تـََوجَّ يْـ مِ [ )١(ُذو احلَُليـْ
  .)٤(] )٣(َأْمَيالٍ  ةِ تَّ سِ  وِ ى حنَْ لَ عَ  ةِ ينَ دِ مَ ـال

   

                                                      
َفةذو احلُ  )١( لفاء، وفتح الالم، وس بضمّ  - َليـْ ة فَ لْ : تصغري احلَ - كون الياء احلاء املهملة و

حتت شجرة يف بذي احلليفة ملسو هيلع هللا ىلص النّيب نبات معروف، موضع بقرب املدينة، كان ينزل 
، وهو معروف اآلن ، حني يعتمر ويف حّجته حني حّج موضع املسجد الذي بذي احلليفة

ا بئر يقول العوامبن أيب طالب  نسبة إىل عليّ  ،بيار عليّ  عند العوامّ  ه قاتل إنّ  :، و
ألميال  ١٠، وهو على حنو ال أصل له ،ا، وهذا القول كذب اجلنّ  مراحل من مّكة، و

 كم  ١٣ملسجد النبوي مبا يقارب ي تبعد عن اهو  ،٤٣٠لكيلومرتات ميًال، و  ٢٦٨٫٧٥
، وأفضلها عند الشافعّية وغريهم،؛ ألّن مةة املكرّ وذو احلليفة أبعد املواقيت عن مكّ . تقريباً 
موع ملسو هيلع هللا ىلص النّيب  ، ١١٥إليضاح ص: ، واإلفصاح مع منت ا٧/١٧٠أحرم منها. ينظر: ا

، ١/٢٦٣باء عن غريب املهّذب واألمساء ، واملغين يف اإلن٢٩٦-٢/٢٩٥ومعجم البلدان 
 .٣/٤٨ومعجم معامل احلجار 

بت يف مجيع نسخ منت اإليضاح وحاشية ابن حجرما ب )٢( ، وسقط املطبوعة ني املعقوفني 
، وطبعة: دار ١١٥ص:  دار البشائر اإلسالمية. ينظر: منت اإليضاح ط. نيمن النسخت

، ١١٩طبعة األسدي ص:، وحاشية ابن حجر على اإليضاح ٣٥الكتب العلمية ص: 
، وطبعة املكتبة السلفية ص: ١٢٨، وطبعة دار احلديث ص: ٧٠طبعة دار الفكر ص: و 

١٣٥. 
آالف ذراع،  ٣ألرض.وعند القدماء من أهل اهليئة مقدار مدى البصر من ا :امليل )٣(

. وامليل عند الشافعية الفيوميآالف ذراع واخلالف لفظي، قاله  ٤وعند احملّدثني 
  ١٫٦٠٩كيلومرت). وعند أهل اهليئة اآلن:   ٣٫٧١٠مرتاً، ( ٣٧١٠٫٠٤(واحلنابلة): يساوي 

نهج القومي يف )، وملحق كتاب املم ي لمادة: ( ٢/٥٨٨كم. ينظر: مصباح املنري 
 .٦٥٤املوازين، واملكاييل، واألطوال الملهندس غالب حممد ُكرّمي ص: 

ب اعتربُ   : - أحد مؤرخي املدينة املنورة - قال العالمة السمهودي  )٤( ا من عتبة 

 ذراع بذراع اليد ١٩٫٧٣٧٫٥ها فرأيتُ  ،السالم إىل عتبة مسجد الشجرة بذي احلليفة
  .٦٣-٤/٦٢. وفاء الوفاء للسمهودي يل تقريباً) م ٦٫٥٤كم، ألو   ١٠٫٤٦(



 

      ١٤٤ 
 

    )٢(.بشرح املهذّ حه يف وصحّ ، )١(بسيطالكذا يف  ش:

   )٤(.من املِدينة )٣()ِمْيلٍ (ه َعَلى وقال الرافعي:  أنّ 

   )٦(،)٥(بَّاغقلََّد فيه ابن الصَّ  : اتاملهمّ قال يف 

   

                                                      
اية كتاب احلّج) للغزايل، حتقيق:  ينظر: )١( البسيط يف املذهب (من أّول كتاب الزكاة إىل 

قرو، ص: دكتوراة، يف جامعة اإلسالمّية (املدينة املنّورة) ، رسالة ٥٣١عبد اخلالق 
  ه.  ١٤٣٣- ١٤٣٢سنة/

 واحد فرسخإذ  ،أميال ٦. أي: على مسرية فرسَخْني وهو من املدينة  ولفظه فيه: 

مادة:        ٢/٤٦٨ينظر: املصباح املنري و . ، كما يذكره اإلسنوي بعدأميال ٣يساوي 
 ف ر س خ).(
موع ينظر:  )٢(  .٧/٩٥ا
 ني.يف (ب): ميلَ  )٣(
 .٣/٣٣٢فتح العزيز  )٤(
: فقيه شافعّي. من أهل اغبَّ نصر، ابن الصَّ  عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد، أبو )٥(

 التدريس كانت الرحلة إليه يف عصره، وتوّىل و  هـ، ٤٠٠، وولد سنة بغداد، والدة ووفاة
الفقه،  يف الشامل :من كتبهوعمي يف آخر عمره.  ،ل ما فتحتملدرسة النظامية أوّ 

وفيات هـ. ينظر:  ٤٧٧ سنة . توّيف يف أصول الفقه ةالعدّ و ،تذكرة العاملو

، واألعالم للزركلي ٢٥١- ١/٢٥١ البن قاش شهبة وطبقات الشافعية ،١/٣٠٣األعيان 
٤/١٠. 
ب صيام التطوّع واخلروج منه ينظر:  )٦( الشامل يف فروع الشافعّية البن الصّباغ (من أّول 

، رسالة دكتوراه، ٣٦٠ه إىل آخر كتاب احلّج)، حتقيق: سلطان القحطاين، ص:قبل إمتام
 ه. ١٤٣٢- ١٤٣١يف اجلامعة اإلسالمّية  (املدينة املنّورة) سنة/ 



 

      ١٤٥ 
 

ثة وهو ثال ،)٣()فرسخٍ (على  )٢()هأنّ ( :اَهدشبل الصواُب املعروف امل ،يـَُردُّه )١()اِحلسُّ (و
  )٤(. ا على َسْبعة أميالٍ ّ إأو يزيد قليالً. وقيل:  ،أميال

  .] )٥(اءِ الرَّ  انِ ْسكَ ِِ  نٌ قـَرْ [ قوله: 

   ،نني يف قرن: التسكنيقِ تْ مُ ـالسماع املعتمد عن ال قال الرافعي:  ش:

   

                                                      
 يف (ب): احلسن. )١(
ا. )٢( ّ  يف (ب): أ
 يف (ب): فسخ. )٣(
 .٤/٢٥٠ املهّمات )٤(
ني من مّكة، يقال له: قرن : هو جبل على مرحلتَ - وسكون الراء  بفتح القاف – قـَْرن )٥(

وهو ميقات أهل جند، وما املنازل وقرن الثعالب، وقرن له معان: أحدها: أعلى اجلبل، 
، وما زال "السيل الكبري"ويسّمى هذا امليقات اآلن: جاورها من أهل اخلليج وغريهم. 

ً، والبلدة تسّمى السيل، و  يقع يف اجلهة الشمالّية الشرقّية من املسجد الوادي يسّمى قر
خلّط املستقيم   ٧٨احلرام على بعد  كم عرب اجلهاز جي يب ايس   ٦٥كم براً، ويبعد 

)GPS.لسيل مسجد يُعرف مبسجد ميقات السيل الكبري وأّما على طريق  )، ويوجد 
كم براً، ويبعد   ٧٦م الطائف، اهلدا مبحاذاة السيل فـــ"وادي حمرم"، ويبعد عن املسجد احلرا

)، وبه مسجد يُعرف مبسجد وادي حمرم. ينظر: GPSكم عرب (  ٥٣٫٥خلّط املستقيم
- ٧/١١٨، ومعجم معامل احلجار ١/٢٦٣اء املغين يف اإلنباء عن غريب املهّذب واألمس

ريخ مّكة لعبد الغين ص: ١٢٠  ،١٢. 



 

      ١٤٦ 
 

)٢())١(ُعَبيدٍ (عن أيب قوالً منيُته ورَأَ 
: )٤( احالصحورواه صاحب ، )٣(غريِهو  

   )٦(.)٥(تحريكل

على تغليط اجلوهري و  ،اتفق العلماء على التسكني : ذيبهف يف وقال املصنّ 

 )٧(. يف فتح الراء

                                                      
: مؤرّخ جغرايف، ثقة. عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد البكري األندلسي، أبو )١(

لنبات. نسبته إىل بكربن وائل. كانت لسلفه إمارة يف غريب  ألدب، له معرفة  عالمة 
معجم ما استعجم من ، واملسالك واملمالكجزيرة األندلس. له كتب جلّيلة، منها: 

اإلحصاء لطبقات ، وشرح أمايل القايل، وأعالم النبوة، ود واملواضعأمساء البال

 سري أعالم النبالءهـ. ينظر:  ٤٨٧لقرطبة سنة  . توّيف أعيان النبات، والشعراء

 .٤/٩٨، واألعالم للزركلي ٣٦- ١٩/٣٥
 يف (ب): عبيدة. )٢(
 اللغة مجهر، و ٣/١٠٦٧للبكري  معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضعينظر:  )٣(

  .٧٩: دريد ص بنال
أصله من فاراب، ودخل إمام اللغة،  :، أبو نصرالرتكيّ  اد اجلوهريإمساعيل بن محّ  )٤(

. رأقام يف نيسابو  ، وسافر إىل احلجاز فطاف البادية، وعاد إىل خراسان، مثّ العراق صغرياً 
ل أوّ وهو . النحومته يف ومقدّ  ،العروض. وله كتاب يف الصحاح من  أشهر كتبه:

ء هـ. ينظر:  ٣٩٣سنة   من حاول الطريان ومات يف سبيله ، ٢/٢٦٩معجم األد
 .١/٣١٣، واألعالم للزركلي ١٧/٨٠ وسري النبالء، ٤/٢٠٧والنجوم الزاهرة 

ج اللغةأي: قـََرن. ال )٥(      .٦/٢١٨١ لصحاح 
 .٣/٣٣٤فتح العزيز  )٦(
ما  ،نيي اجلمع بني القولَ القابسحكى القاضي عياض عن و  .٤/٩١ذيب األمساء  )٧( ّ وأ

ن، فقال إلسكان: موضعان متقار أراد اجلبل املشرف على املوضع، ومن فتح  ،من قاله 

بفوائد مسلم  . إكمال املعلم رق خمتلفةه موضع فيه طُ فإنّ ، أراد الطريق الذى يفرتق منه

٤/١٧٠. 



 

      ١٤٧ 
 

  .إىل آخره ] عَ اضِ  َعَشَرِة َموَ ُل ِيف سْ الغُ  َحاجِّ لْ قوله: [ وُيْسَتَحبُّ لِ 

ستحباب الغسل لطواف  ناسكهمجزم النووي يف  قال اإلسنوي:  ش:

  . )١(اإلفاضة، والوداع، واحللق، وهو قول الشافعي يف القدمي

  ، )٢(له الغسل أيضاً لإلحرام واملعتمر يسنّ  قال: 

                                                      
أو  ،نتقاله إىل مصر تصنيفاً اقبل يف العراق هو ما قاله اإلمام الشافعي  : القول القدمي )١(

ملذهب  ى أيضاً ويسمَّ ، أم مل يرجع عنه –وهو األكثر  –سواء أكان رجع عنه  ،إفتاء
  . وأبو ثور ،والكرابيسي ،ينالزعفرااإلمام أمحد بن حنبل، و  :وأبرز رواته .القدمي

: عكسه، وهو الصحيح، وعليه العمل؛ ألّن القدمي مرجوع عنه. واستثىن مجاعة اجلديدو
لقدمي، وقد خيتلفون  من أصحاب الشافعي حنو عشرين مسألة، أو أكثر، وقالوا: يُفىت فيها 

طي، والربيع املرادي، والربيع اجليزي. يف كثري منها. واملشهور من روايته أربعة: املزين، والبوي
موع  اية احملتاج ١٠٩-١/١٠٨وما بعدها، ومغين احملتاج  ١/٦٦ينظر: ا  .١/٤٥، و

) تدّل َحُرمَ ( :، ومادةحراماً إِ  ،مرِ م الرجل، حيُْ رَ حْ أَ : مأخوذ من قوهلم: يف اللغة اإلحرام )٢(
أنّه دخل ، فمعناه: قيل: َأْحرمإذا صار ممنوعاً. فإذا  ءُ حرُم الشيعلى املنع واحلظر، فيقال: 
إذا دخل جنداً، وأصبح إذا دخل يف الصباح. ّمث الدخول يف يف احلُرمة، كما يقال: أْجند 

لزمان،  احلُرُمات على الوجه اللغوي يعترب عاّماً، فيشمل مجيع احلرمات سواًء كانت متعّلقة 
لنسك يُدْ ـهو املراد هنا؛ إلّن ال :األخريأو املكان، أو العبادة. واملعىن  ل نفسه يف خِ مـُحرِم 
ا ما كان حالالً أدخل نفسه يف حالة حرُ حرمة عبادة احلّج والعمرة، و  . وقد يدخل م عليه 

حلّج؛ ألان واملكانيف حرمة الزم ّن احلّج يقع يف األشهر احلُرُم، ومناسكه منها ، وهو ُحمرم 
فه حمرماً ما هو خارجه، فيكون جامعاً هلذه احلرمات كّلها، لكّن وصْ ما هو يف احلرم، ومنها 

   حلال األّول.
 :أي(لو نوى بقلبه اإلحرام أوُجهه. ف: هو نّية الدخول يف النُُّسك جبميع اصطالحاً و

وانعقد عمرة إن كان يف غري أشهر  صحّ  ،أو عمرة اً  حجّ ومل يعّني  )،الدخول يف النسك
ينظر: املصباح املنري .ة الفرضيةوال نيّ  ،التعيني، وال قصد الفعل فال يشرتط له ،احلجّ 

، ٤/٥٠البن حجر اهليتمي  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج)، و ح ر م( :مادة ١/١٣١



 

      ١٤٨ 
 

   

                                                      

ب: ١، تعليق رقم (١١٣واإلفصاح ص:  )، ومذكرة دروس يف مناسك احلّج للشنقيطي، 
 .١ص:اإلحرام 



 

      ١٤٩ 
 

حلة، وإمنّ ولدخول مكّ  الغسل  ملا ذكره بعده من الرمي وغريه، بل يستحبّ  جّ ا ا عّرب 
ة وهو عام الفتح لدخول مكّ  ملسو هيلع هللا ىلصاغتساله  األمّ ة غري حمرم، فقد ذكر يف لداخل مكّ 

  .االغتسال لدخوهلا حمرماً  يهوقاس عل ،)١(حاللٌ 

لعمرة واغتسل إلفأَ  ،ةولو خرج من مكّ  مثّ أراد دخوهلا، قال  ،حرامهحرم 
   ،)٢(انةِ رَ عْ كاجلِ   ،املاوردي: إن أحرم من مكان بعيدٍ 

   

                                                      
 ١/١٤٤، ةاالغتسال عند دخول مكّ  :ب، خاريوينظر: صحيح الب .٢/١٨٤ األمّ   )١(

)، ٣٣٦رقم ( ١/٤٩٨ استحباب صالة الضحى :ب)، وصحيح مسلم، ١٥٧٣رقم (
ة، واالغتسال لدخوهلا ودخوهلا استحباب املبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكّ  :بو 

 ).١٢٥٩رقم ( ٢/٩١٩، اراً 
نيه، وختفيف الراء بكسر أوّ  – اجلِْعَرانَة )٢( : وهي يف األصل بئر تقع يف - له وسكون 

كيًال مشاًال   ١١كيًال، وتقع على   ٢٣مّكة املكّرمة على قرابة  وتبعد عنمشال شرقي مّكة. 
ن على طريق جند، أو طريق اليمانية، كما يسّمى اليوم، ومنها طريق إىل خنلة، وإىل عدًال مَ 

ليوم قرية صغرية يف صدر وادي سرف، فيها مسجد كبري واجلعرانة ا ف.رِ مّر الظهران وسَ 
، وتربطها وُبين يف هذا املوضع مسجد، ُعرف مبسجد اجلعرانةيعتمر منه أهل مّكة املكرمة، 

 الطائفحنني و اعتمر منها بعد غزوة ملسو هيلع هللا ىلص دة، وفيها زراعة قليلة، وكان النّيب مبّكة طريق معبّ 
لته، وماؤها يضرب املثل بعذوبته. اد من لي، خرج منها ليًال وعهـ ٨عام فتح مّكة سنة 

ذيب سرية ٦٤ة للبالدي ص: رخييّ : معامل مّكة التاينظرواجلعرانة حّد من حدود احلرم  ، و
، ٢/٨٢٤، و١/٢٧٧، وأخبار مّكة مع احلاشية ٣١٩ ابن هشام لعبد السالم هارون ص:

ريخ مّكة لعبد الغين ص:     .٢٠و



 

      ١٥٠ 
 

   )٢(فال. ،)١(من التنعيم ة، أوالغسل لدخول مكّ  استحبّ 

                                                      
: مكان معروف مبسجد عائشة - هملة بفتح املثناة، وسكون النون، وكسر امل – التَـْنِعيم )١(

ا أحرمت منه سنة  يقع يف طريق وادي فاطمة، خارج هـ يف حّجة الوداع.  ٩؛ ألّ
لعمرة، احلرم، وهو أدىن احلّل إليها على طريق املدينة، منه حيُ  رم املّكّيون ومن يف حكمهم 

أميال)، على طريق مّكة  ٤تقريباً ( اًال من بيت هللا احلراممش كم  ٦٫٥ويقع على بعد 
  .املكرمة، املدينة املنّورة. وسيأيت تفصيل حدود احلرم من هذا البحث

ّمسي التنعيم: ألّن اجلبل الذي عن ميني الداخل إىل احلرم يقال له: نعيم، والذي عن اليسار و 
عم،  ً يقاليقال له:  ً يقال له:  وقيل: الذي عن ميينه واد عم، وعن يساره واد له: 

   نعيم، وهو يف واد يقال له: نعمان.
ينظر: أخبار  فأصبح التنعيم حّياً من أحياء مّكة املكرمة. ،وعمران مّكة اليوم جتاوز التنعيم

ومعامل ، ١/٢٦٤ب واألمساء ، واملغين يف اإلنباء عن غريب املهذّ ٢/٦٨٦مّكة مع احلاشية 
، ٤٦٧، وكتاب املناسك للحريب ص: ٥١- ٥٠ األثرية للبالدي ص:مّكة التارخيية و 

ريخ مّكة لعبد  ،٤، ص: )٢(ومسافات الطرق يف اململكة العربية السعودية جدول رقم  و
 . ١٨الغين ص: 

 .٤/١٣٠احلاوي الكبري  )٢(



 

      ١٥١ 
 

لكونه مل خيطر  ؛إذا أحرم به من التنعيم وحنوه قال ابن الرفعة: يظهر أن يقال مبثله يف احلجّ 

  )٣(.)٢( )١( هناكله إّال 

  .] ْبحِ َد الصُّ عْ بَـ  )٤(ُمْزَدلَِفةَ ـبِ  ْلُوُقوفِ لِ وَ  قوله: [

  .-)٦(لحمتمَ وهو  -بطلوع الفجر  )٥(ه يدخلأنّ  :َقِضيـَُّته : اخلادمقال يف  ش:

   

                                                      
دة هنا يف (ب): وهو حمتمل. )١(  ز
 .٧/٣٤٦كفاية النبيه  )٢(
 .٢٨٤-٤/٢٨٣: املهّمات )٣(
: واٍد بني مىن وحدود احلرم من جهة عرفات، وليس وادي حمّسر منها وال من ةِ فَ لِ دَ زْ مُ ـال )٤(

ا املغرب  مىن، وهي أحد املشاعر، ينزل فيها احلّجاج بعد اإلفاضة من عرفات، ويصّلون 
ذا االسم: إّما الجتماع والعشاء مجعاً، ويبيتون فيها ليلة العاشر من ذي ا حلّجة. مسّيت 

ا؛ ألّن االزدالَف معناه: االجتماع، وإّما جلمع  - وهو قول قتادة  -الصالتني فيها  الناس 
ا تقّرب إىل هللا مبا يكون فيها تكون مأخوذة من االزدالف مبعىن أو : االقرتاب، فقيل: لكو

ن مىن بعد أن خرجوا من احلرم إىل من طاعته وذكره سبحانه، وقيل: القرتاب احلّجاج م
بعد املنزلة، والساعة بعد الساعة؛  الزُّلفى، وهي املنزلة أو تكون مأخوذة من ّل يف عرفة،احل

ا أرساالً فوجاً بعد فوج مألّن الناس  ا يف مجيع ساعات الليل، وال تو تو تتابعَني، فهم 
اح مع اإلفصاح ينظر: منت اإليض ، وقيل غري ذلك.يف ساعة معينة يكون وصوهلم إليها

)، ومعجم معامل احلجاز للبالدي ز ل فمادة: ( ١/٢٥٤، واملصباح املنري ٢٩٦ص: 
١٥٨١- ٨/١٥٨٠. 
 .٤٠٦ينظر: اخلادم ص: أي: وقت الغسل للوقوف مبزدلفة.  )٥(
ُمشعر ) فهو حمتَمل: فإن ضبطوها بفتح امليم الثانية (حمتمل : وهوالشافعّية قول )٦(

لرتجيح؛ حمتِملوإن ضبطوها بكسر امليم الثانية ( ه مبعىن قريب.ألنّ  ؛لرتجيح ) فال ُيشعر 
، ٤٢- ٤١ينظر: الفوائد املكّية للسقاف ص:  قابل للتأويل. :أي ،ذي احتمال :ه مبعىنألنّ 
 .٤٧٩- ٤٧٨ص:  لقوامسي، لاملدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيو 



 

      ١٥٢ 
 

موعيف  )١(ليّ امِ حَ َـ مـن قال اللك  لا   ،)٢(َعرشْ مَ ـ: بعد نصف الليل للُوقوِف 

   

                                                      
ولد  .لي الشافعيّ امِ حَ َـ ابن امل ،القاسم الضيب، أبو احلسنأمحد بن حممد بن أمحد بن  )١(

موعو ،األدلة حترير: هكتبه منهـ، و  ٣٦٨سنة  ، املقنعو ،الفقه لبابو ،ا

 حدأ ي: دالبغدا اخلطيب عنه قال ، الذي مجعه من تعليق شيخه أيب حامد.التجريدو

ودين الفقهاء هـ. ينظر: طبقات الفقهاء  ٤١٥ سنة  تويفّ . الشافعي مذهب على ا

، ٤/٤٨الكربى للسبكي طبقات ، و ١/٧٤، ووفيات األعيان ٣٦٦ص: الشافعية 
 .١/٢١١واألعالم للزركلي 

چٱٱچ اىل يف كتابه العزيز فقال:: أي: املزدلفة كّلها، ذكره هللا تعالـَمْشَعر احلرام )٢(

]. ١٩٨البقرة: اآلية [ چچٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱٱڌڌ
 رين، وأهل السري، واحلديث. وقال البعض من الفقهاء وغريهمهذا قول مجاهري املفسّ 

: إّن املشعر احلرام موضع من ن املالكّية)(كالرافعي، وبعض احلنفّية، وابن احلاجب م
 - نّه قال فيه:الطويل، ما يدّل على ذلك؛ أل ال كّلها، ففي حديث جابر  ،مزدلفة

ا، وصالته فيها الصبح ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن ذكر نزول النّيب  مثّ ركب القصوى   –املزدلفة، ومبيته 

، فمراده ووّحد، ومل يزل واقفاً حّىت أتى املشعر احلرام، فاستقبل القبلة، فدعا وكّرب وهّلل 

؛ وهو العالمة ،عارمن الشِّ  ي مشعراً ومسّ  كما ذكر النووي، وهللا أعلم.  ،قزح :يف احلديث
حلراموالصالة واملبيت به، والدعاء عنده من شعائر احلجّ  ه معلم للحجّ ألنّ   ؛. ووصف 

ب: حّجة النيبّ  حلرمته. تفسري  )،١٢١٨رقم ( ٢/٨٨٦ملسو هيلع هللا ىلص  ينظر: صحيح مسلم، 
لنووي صحيح مسلم لوشرح ، ٤٢٣- ٣/٤٢٢وفتح العزيز ، ٢/٤٢١القرطيب، سورة البقرة، 

وهداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك، وحاشية الساري إىل مناسك ، ٨/١٨٩
ريخ مّكة املكّرمة ص: ، ٣١٢املال علي القاري للقاضي عبد الغين ص:   .١٠٣- ١٠٢و



 

      ١٥٣ 
 

   )٢(.)١(والِعيدِ 

ِ  اْستِ ي ِيف َيْسَتوِ وَ  قوله: [   .] ةُ َمْرأَ ـالُجُل وَ ا الرَّ ْحَبا

   )٣(.والصَّيبُّ  : الروضةزاَد يف ش: 

نونِ  ستحبابَه للصيبّ ا )٤(وهو يقتضي : اتاملهمّ قال يف  وهو  ،غِري املمّيز وا

   )٥(.صحيح 

   

                                                      
 .٨/١٣٦ موعوبه قال النووي يف ا )١(
اية الفصل الثالث من سنن  )٢( خادم الرافعي والروضة (من أّول بداية كتاب احلّج حّىت 

، رسالة الدكتوراه، يف ٤٠٦دخول مّكة) للزركشي، حتقيق: عبد الرمحن قشالن، ص: 
 ه. ١٤٣٦جامعة أم القرى (مّكة املكّرمة) سنة/ 

 -٢التنظيف،  - ١ :مقصود هذا الغسل ألنّ  ؛، وفاقد املاء أيضاً ساءفَ واحلائض، والنـُّ  )٣(
، ٣/٧٠. ينظر: الروضة ودفع أذاها عن الناِس عند اجتماعهم - ٣وقطع الرائحة الكريهة، 

 .٣/٣٧٦وفتح العزيز 
ستحباب الغسل. )٤(  .٣/٣٧٧ينظر: فتح العزيز  أي: إطالق الرافعي 
 .٤/٢٨٢ املهّمات )٥(



 

      ١٥٤ 
 

   )٢(.)١(]له الويلّ سِّ غَ [ ويُـ  : اخلادمزاد يف 

  .)٤())٣(ّيل وَ تَـ مُ ـونقله ال(

  . ] واحلَاِئضُ  قوله: [

  احلائض ال تطوف. فإنّ  ،ْني يف غري الطوافَـ  أي:ش: 

إىل  ] طِ َونـَْتِف اِإلبْ  ،ةِ الَعانَ  ْلقِ ِحبَ  فَ ظُّ نَ َل التـَّ مِ كْ ْن َيْستَ أَ  ُيْسَتَحبُّ  قوله: [
  .آخره

 )٥(كما حكاه - اإلمالءقّيده الشافعي يف  : اتاملهمّ قال يف ش: 
  

                                                      
 من (أ). تسقط )١(
اية الفصل الثالث من سنن  )٢( خادم الرافعي والروضة (من أّول بداية كتاب احلّج حّىت 

، رسالة الدكتوراه، يف ٣٩٩دخول مّكة) للزركشي، حتقيق: عبد الرمحن قشالن، ص: 
 ه. ١٤٣٦جامعة أم القرى (مّكة املكّرمة) سنة/ 

 عامل مناظر، فقيه: سعد أبو، متوّيل ـل املعروف النيسابورّى، مأمون بن الرمحن عبد )٣(
ن ةتتمّ : كتاب له .ببغداد النظامية، ملدرسة التدريس توّىل  ألصول،  ،يف الفقه ةاإل

، سري ٣/١٣٣ن هـ. ينظر: وفيات األعيا ٤٧٨ سنة  تويفّ  .الفرائض يف وكتاب

، طبقات الشافعية البن ٥/١٠٦، طبقات الشافعية للسبكي ١٨/٥٨٥نبالء أعالم ال
 .٣/٣٢٣، األعالم للزركلي ١/٢٤٧قاضي شهبة 

 ما بني القوسني من (ب)، وليس يف كتاب اخلادم، ومل أجده يف التتّمة للمتوّيل.سقط  )٤(
الن عن فالن، مبعىن واحد؛ ألّن نقل ف نقلهفالن عن فالن، و حكاهقول الشافعّية:  )٥(

ا يتعّقب احلاكي قوَل غريه، خبالف الناقل له، مّ قوله، إّال أنّه يُوجد كثرياً مـالغري هو حكاية 
 .٩٥-٩٤فإّن الغالب تقريره، والسكوت عليه. ينظر: رسالة التنبيه ص: 



 

      ١٥٥ 
 

 ،أّن مريد اإلحرام يف العشر :ومقتضاه ،ن يكون قبل العشر - )٢(التقريب )١(صاحبُ 

 َْ   . كغريهخذ من شعره إذا أراد التضحية،ال 

  ،تقدميها على الغسل والقياس ،ض الشيخان لوقت هذه األشياءومل يتعرّ  قال: 

   )٣(.ت ميّ ـكما يف غسل ال

كما يفعل عند الرَّواح إىل   ،ب: ويستاكزاد القاضي أبو طيّ   :اخلادمويف 

   )٥(. )٤(اجلمعة

ستحباب اجلماع إن أمكنهومل يصرّ  قال:   )٦(. وال يبعد استحبابه ،حوا 

                                                      
: اإلمام من سنالقاسم بن حممد بن إمساعيل (ابن القّفال الشاشي الكبري)، أبو احل )١(

الطبقة الثالثة، صاحب إتقان وحتقيق وضبط وتوثيق، وصاحب طريقة يف املذهب. من  
ذيب ٣٩٩حنو  . توّيف خمتصر املزينكبري شرح   التقريبكتبه:   هـ. ينظر: 

 .١/٣٠٣، طبقات اإلسنوي ٣/٤٧٢سبكي ، طبقات ال٢/٢٧٨األمساء 
، أكثر فيه من األحاديث، ومن النقل عن الشافعي خمتصر املزينكتبه شرحاً على  )٢(

ملعين، وحجمه قريب من حجم العزيز، وهو غري مطبوع. ينظر: طبقات  للفظ ال 
 .١/١٤٦الشافعّية لإلسنوي 

 .٢٩٧-٤/٢٩٦ املهّمات )٣(
 اية حّىت  ةمكّ  دخول ب بداية من( )املزين خمتصرع (شرح الفرو  يف ربىالك عليقةالت )٤(

 بندر: وحتقيق دراسة، ٧٨٧-٧٨٣ص:  ،أيب الطّيب الطربي لقاضيل ،نذر اهلدي) ب
 .ه ١٤٢١سنة/  )املنور املدينة( اإلسالمية، معةاجلاماجستري، رسالة السلوم، فارس

 .٤٢٥اخلادم ص:  )٥(
. ولعّل ألّن الطَّّيب من دواعي اجلماع  ، وعّلل ذلك فقال: ٤٠٩ص: اخلادم  )٦(

، فإنّه قد طاف يف نسائه قبل إحرامه، كما يف ملسو هيلع هللا ىلصاألقوى أن يقال: اقتداًء بفعل الرسول 
ب: . عند مسلم. ويتأّكد ملن يشّق عليه تركه حديث عائشة  ينظر: صحيح مسلم، 



 

      ١٥٦ 
 

  

                                                      

ح راوه ص: ّتا ، واإلفصاح لعبد الف)١١٩٢رقم ( ٢/٨٤٩الطيب للمحرم عند اإلحرام 
 ).٦، تعليق رقم (١٢٦



 

      ١٥٧ 
 

  .] ْلُبوسِ مَ ـَعْن ال : يـََتَجرَّدُ )٢(ةُ عَ ابِ لرَّ ا قوله: [)١(

إىل هو بل  ،بوجوبهتصريح  الروضةليس يف عبارة  : اتاملهمّ قال يف  ش:

عل جنإن مل  )٣(املنهاجفقه عبارة اويو  .لعطفه على ما هو مستحبّ  ؛ب أقربااالستحب

الشرح و، )٥(راحملرّ وعبارة  ،)٤(فنُقل عن نسخة املصنّ  كما ،مرفوعاً  ]دُ ويتجرّ [ :قوله

   .)٧(من اآلداب املناسكوَعدَّه يف  ،")٦(ينبغي" :الصغري

   

                                                      
 أ]./١٠[ )١(
 .١٢٧، و١٢٤أي: من مسائل آداب اإلحرام. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  )٢(
  .١٩٦: املنهاج صينظر:  )٣(
ا مضبوطة برفع الدال يف قوله: أي: نُ  )٤( ّ  ويتجّردُ قل عن النسخة اليت هي خبّط النووي أ

عطف على السنن. ينظر: ألنّه واجب، فال يُ  ؛ يكون مقطوعاً عّما قبله من السننحّىت 
 .١/٥٨٨، والنكت على املختصرات الثالث ٤/٢٨٩ املهّمات

 :لكن بدون لفظ..ويتجّرُد لإلحرام عن خميط الثياب. وعبارته: ، ١/٤١٥ راحملرّ  )٥(

  .ينبغي
َبِغي )٦( كان األغلب فيه استعماله يف   يف اصطالح املذهب: أي: يطلب، ومن َمثَّ  يـَنـْ

رةً  لقرينة. وقد تستعمل للجوازمَ حْ خرى، فيُ ، والوجوب أُ املندوب  أو  ،ل على أحدمها 
د يف حكم شرعي، وإذا مل تدّل قرينة، فينبغي أن حيمل على الندب إن كان الرتدّ . الرتجيح

 .٩١رسالة التنبيه ص: اقة. ينظر: يَ واللِ وإّال فعلى االستحسان 
  .١٢٧ص:  فصل: يف آداب اإلحرام مع اإلفصاح،منت اإليضاح  )٧(



 

      ١٥٨ 
 

لصفة املعُدوَد من السنن: التج لكن جزم الرافعي بوجوبه فقال: إنّ  رُُّد 
 ومن ضرورة لزومه ،ماملخيط يف اإلحرام الز  لُبسِ  تركَ  ألنّ ( ؛ددون ُجمّرِد التجرّ ، )١(املذكورة

   .)٣(قبل اإلحرام )٢()دلزوم التجرّ 

 ألنّ  ؛)٥(كلشْ وهو مُ ، )٤(بشرح املهذّ وجزم بوجوبه يف  ،الروضةوأسقطه يف 

ها ؤ مل حيرُم وط ،"ُتِك فأنِت طالقن َوطئإ": وهلذا لو قال ؛)٦(دوجَ ومل يُ  ،الواجب له اإلحرام
   .)٨(اإليالجد جرّ مبوجيب النزع  ،)٧(على الصحيح

   

                                                      
د عن أن يتجرّ  : فصل: يف سنن اإلحرام ١٢٤الوجيز ص:  يف اليت هي قول الغزايل )١(

 . نيني ونعلَ يط يف إزار ورداء أبيضَ خامل
 من (ب). املعقوفنيسقط ما بني )٢(
   .٣/٣٨٠ عزيزفتح ال )٣(
موع   :ينظر )٤(   .٧/٢١٧ا
 .واعلم أن إجياب نزع الثياب قبل اإلحرام مشكل... : ٤/٢٨٩ عبارة املهّمات )٥(
 –الغزايل لىأي: الرافعي تعقّباً ع - وفيما قاله  لعّل عبارة السبكي هنا أوضح فقال:  )٦(

ليه النزع إذا أحرم، وال يكون ؛ ألنّه مل حيصل سبب الوجوب قبل اإلحرام، وإّمنا جيب عنظرٌ 
لنصب، وهو  ويتجّردَ قرأ: " عاصياً بنزعه، وتقدمي النزع قبل اإلحرام سّنة، فصّح أن يُ   "

 .١/٥٨٨ى املختصرات الثالث . ينظر: النكت علأحسن 
أو الوجوه ألصحاب اإلمام  ،نيهو الرأي الراجح من الوجهَ  :عند الشافعّية الصحيح )٧(

ن كان دليل املرجوح منهما يف  ، ضعيفاً ْني هَ ختالف بني الوجَ وذلك إذا كان اال ،الشافعي
   هو الصحيح. فالراجح من الوجوه حينئذٍ  ،غاية الضعف

ينظر: املغين احملتاج .: ويف وجه كذا ...ويعّرب عنه يقوهلم :الفاسدأو  ،الضعيفويقابله 
 .٥١- ١/٤٥اية احملتاج ، و١/١٠٦
ا صارت مطلقة مبجرد مغيب حشفته يف فرجها. )٨(  ألّ



 

      ١٥٩ 
 

ه ال جيب عليه إزاَلُة ِملكه عنه أنّ  خالف ال هأنّ يف الصيد:  أصل الروضةويف 

   )٢(الطربي لك استشكله احملبّ ولذ ؛ومدركها واحد ،)١(اإلحرامقبل 
   

                                                      
   ٣/٥٠٢فتح العزيز  )١(
ث ، حمدّ حافظ، نمتفنّ  ،، أبو العباسهللا بن حممد الطربي الدين أمحد بن عبد حمبّ  )٢(

 ، وكان شيخ احلرم يف عهده. مبكةلد وتويفّ وُ . وكان إماماً  ،الشافعية فقيه من فقهاء احلجاز،
األحكام  :من أشهر كتبه مام الشافعي أفضل منه.إقيل يف ترمجته: مل خيرج من مّكة بعد 

، رى لقاصد أّم القرىالقِ و للشريازي، التنبيهوشرح  يف أحاديث األحكام، الكربى

ض النضرة يف مناقب العشر و الّسمط ، وذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىبو ،ةالر

طبقات الشافعية  ينظر:هـ. ٦٩٤سنة   تويفّ  .هات املؤمننيالثّمني يف مناقب أمّ 

، ٣١للهيتمي ص: ، ومناهل العذرة ١/٥١٤اظ ، وطبقات احلفّ ٢/١٧٩لإلسنوي 
 .١/١٥٩األعالم للزركلي ، و ٧/٧٤٣وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب 



 

      ١٦٠ 
 

 انتهى.  )٢(.من األصحاب يقوله اً أحد  )١()ىأر (ال  وقال:

  ليالً. ما ذكره الرافعي هو الظاهر نقًال ود :  اخلادموقال يف 

  ،)٣(على ذلك ابن أيب هريرة فقد نصّ  ،ا النقلأمّ 
   

                                                      
   (ب): أدري.يف )١(
  .)مع حذف( ٢٨٩-٤/٢٨٨لإلسنوي:  اتاملهمّ  )٢(
 ة يف العراق.إليه إمامة الشافعيّ  : فقيه، انتهتْ احلسن بن احلسني بن أيب هريرة، أبو علي )٣(

 عليه خلق كثري منهم: الدارقطينج درس ببغداد على: أيب العباس، وعلي بن إسحاق، وخترّ 
.  شرح خمتصر املزينمسائل يف الفروع و :. لهكان عظيم القدر مهيباً و )، صاحب السنن(

وفيات األعيان ، ٢٠٨-٢/٢٠٦هـ. ينظر: طبقات الشافعية  ٣٤٥ سنة ببغداد  تويفّ 
 .٢/١٨٨، واألعالم للزركلي ٢/٥١٨، وطبقات اإلسنوي ١/١٣٠



 

      ١٦١ 
 

   )٢(مع العصيان. صحّ  ،ه إذا أحرم يف ثيابهوقاال: إنّ  )١(يّ جِ يْ نِ دَ نْ البَـ و 

ه يقتضي فإنّ  ، )٤( َأَحدُُكْم ِيف ِإزَاٍر َوِرَداءٍ  مْ رِ حيُْ )٣(]ـلِ [ فحديث:  ،أما الدليلو

  عن غريمها.د وجوب التجرّ 

                                                      
 أصحاب من األئمة أحد :عليّ  أبو ،ِجيّ َدنِيْ البَـنْ ) هللا عبد :وقيل( ،هللا عبيد بن احلسن )١(

 على ببغداد الفقه درس. من أهل بندنيجني (القريبة من بغداد، وهي منديل اآلن) الوجوه،
ا ،وحكم فيهااإلسفراييين وأفىت  حامد أيب الشيخ  له. وعاد إىل بلده يف آخر عمره فتويف 
 وهو مثله، األصحاب كتب يف قلّ : النووي قال ،اجلامعــ ب املسماة املشهورة التعليقة

 :ينظر. ه ٤٢٥ سنة  تويفّ  .الذخريةوله:  ،األدلة حمذوف األقسام مستوعب

 طبقات، و ٤/٣٠٥ يللسبكالكربى  طبقاتال، و ١٢٩ ص: للشريازي الفقهاء طبقات
  .٢/١٩٦، واألعالم للزركلي ١/٢٠٦ شهبة قاضي البن الشافعية

 فاتمصنّ  وجود بعدم ٨، ص: العبادات غري يف البندنيجي راء: آحبث صاحب أفاد )٢(
 .البندنيجي

ا يستقيم وجه  لُِيْحرِمْ  يف احلديث  ةمثبتهي من النسختني و الالم سقطت  )٣( ، و

 االستدالل.
رقم:  ٨/٥٠٠، رواه اإلمام أمحد يف مسنده ابن عمر حديث  من جزء )٤(
ب: اإلحرام يف األرز، واألردية، ٤٨٩٩( )، وابن خزمية يف صحيحه كتاب: املناسك، 

رقم:  ١١١ص: كتاب: املناسك )، وابن اجلارود يف منتقاه  ٢٦٠١رقم: ( ٤/١٦٣والنعل 
 جيتنب احملرم من الثياب؟ فقال:ما  !دى فقال:  رسول هللا رجالً  أنّ )، بلفظ: ٤١٦(

ً َال يـَْلَبُس السََّراِويَل، َوَال اْلَقِميَص، َوَال اْلبـُْرُنسَ  َمسَُّه َزْعَفَراٌن،  ، َوَال اْلِعَماَمَة، َوَال ثـَْو

ْليَـْلَبْس ُخفَّْنيِ، ُكْم ِيف ِإزَاٍر َورَِداءٍ َوْلُيْحرِْم َأَحدُ َوَال َوْرٌس،  ، َونـَْعَلْنيِ، فَِإْن َملْ جيَِْد نـَْعَلْنيِ فـَ
ني بدون هذه يف الصحيحَ  ديثوأصل احل . اْلَعِقبَـْنيِ  َوْليَـْقَطْعُهَما َحىتَّ َيُكوَ َأْسَفَل ِمنَ 

دال   . ةز
ورواه أبو عوانة يف صحيحه بسند  : ٢/٥١٨ال احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري ق

وصّححه .  وله شاهد عند البخاري عن ابن عباس ّمث قال:  ،على شرط الصحيح 



 

      ١٦٢ 
 

   

                                                      

ب: ما ال يلبس احملرم من الثياب ينظر: األلباين.  صحيح البخاري كتاب: احلّج، 
ب: ما يباح للمحرم حبّج أو عمرة )، صحيح مسلم كتا١٥٤٣رقم ( ٢/١٧٢ ب: احلّج، 
  ).١٠٩٦رقم ( ٤/٢٩٣)، وإرواء الغليل لأللباين ١١٧٧رقم ( ٢/٨٣٤



 

      ١٦٣ 
 

   

 ،وجود املقتضى قبل إرساله إتالف مالٍ  نّ أجلواب عن مسألة الصيد: وا قال: 

  . )١(وأن ال ،احتمل أن ُحيرم ،وإذا أرسله قبل اإلحرام

 )٢()مل حيرم(ا وإمنّ  ،فلم مينع ،اإليالج يقع يف النكاح ؛ فألنّ وأما مسألة الوطء
  )٤(. )٣(ه خروج عن املعصيةألنّ  ؛النزع بعد التغييب

ِِ يـَْنوِ  ،ْكَعتَـْنيِ ي َر ُيَصلِّ  قوله: [(   .] امِ َة اِإلْحرَ ا ُسنَّ مَ ي 

 ،ة املسجد: حتيّ ْني ستثىن من اشرتاط التعيِ يُ  ي: للغزّ  شرح املنهاجيف  ش:

ا حتصل مبطلق نيّ  ،والطواف ،وركعتا اإلحرام ّ   . ونفٍل آخر ،وبفرضٍ  ،ة الصالةفإ

   

                                                      
أي: وحيتمل أن ال ُحيرم؛ فلهذا مل يوجب عليه اإلرسال قبله، خبالف التجّرد، فإنّه من  )١(

ينظر: اخلادم ص:  شروط العبادة، وشرط العبادة من َشْأنه التقّدم عليها، كالطهارة للصالة.
٤١٤. 

 جيب. ولعّل صوابه: وإّمنا إّمنا حيرم  واضح يف (ب)، ويف اخلادم: غري كذا يف (أ)، و  )٢(

 النزع، وإّال فال يستقيم املعىن، ويدّل عليه أيضاً بقية عبارة الززركشي األيت يف صلب النّص.
فس الوطء، وإّمنا هو موِجب للنزع ليس نـّن الوأل يف اخلادم وقال: الزركشي زاد  )٣(

 .الطالق املعّلق على الوطء، خبالف نزع الثوب قبل اإلحرام، فإنّه مرّتب على اإلحرام 
 (مع حذف). ٤١٥-٤١٣اخلادم ص:  )٤(



 

      ١٦٤ 
 

ْتُه عَ أَ  ،َهاالَّ صَ فَ  يَضةٍ َفرِ  تِ  َوقْ حَرَم ِيف ْن أَ إِ فَ  قوله: [   .] امِ رِ اِإلحْ  رَْكَعَيتْ  نْ ْغنـَ

لفرض )١(أحلق القاضي حسني : اتاملهمّ قال يف  ش: ف وَتوقّ  ،)٢(الراتبة 

ّ  ؛يف إغناء الفرض بشرح املهذّ يف    انتهى.  )٣(ة مقصودة ا سنّ أل

 وآخرون ،)٧(والرافعي ،)٦(واملتَوّيل  ،)٥(والبغوي ،قال القاضي حسني : )٤(تهوعبار 

 ،ة املسجدكتحيّ   ،كفى عن ركعيت اإلحرام  ،هالو كان يف وقت فريضة فصالّ  :)٩())٨(
   .تندرج يف الفريضة

                                                      
 فقيه ، واملروزي املروروذي : ويقال املرذوي علي أبو أمحد بن حممد بن احلسني القاضي )١(

 أصحاب من وهو الفقه، يف وأوسعهم تالميذه أجنب فكان الالقفّ  عن أخذ خراسان،
" : "القاضيوإذا أُطلق األمة، حبرب بيلقّ  وكان الدقائق يف غواصاً  كان املذهب، يف الوجوه

 تويفّ  ،الفقه أسرارو ،الفتاوىو ،التعليقةعند الشافّية فهو املراد. له من الكتب: 

، والطبقات الكربى للسبكي ٢/١٣٤هـ. ينظر: وفيات األعيان  ٤٦٢ سنة 
 .٣/٣٠٩، وشذرات الذهب ١/٢٤٤عّية البن قاضي الشهبة ، وطبقات الشاف٣/٣٥٦
 .٧/١٤٨كفاية النبيه نقله عنه يف   )٢(
  . ٤/٢٨٩ اتاملهمّ  )٣(
موع. )٤(  أي: النووي يف ا
ّن النّيب ١/٥٨ينظر: شرح السنة  )٥( ت  أهّل بعد ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد أشار إليها عند نقل الروا

، وحّجة ١١/٩٤، واالستذكار البن عبد الّرب ٢/٢٢٥فراغه من فريضة. وينظر: األّم 
 .٤١٨-٤١٦، واخلادم للزركشي ص: ٢٥٢-٢٥١الوداع البن حزم ص: 

نة: ينظر )٦( نة ( تتّمة اإل الرمحن بن  م عبدما)، لإلكتاب احلجّ عن االحكام فروع الد
رسالة دكتوراه، يف جامعة أم ، ١/١٩٧، العصيميحتقيق: علي بن سعد ، حممد املتوّيل 

 ه. ١٤٢٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/ 
 .٣/٣٨١فتح العزيز ينظر:  )٧(
 .٤/٨٠احلاوي الكبري ينظر:  )٨(
ساقط  ن وآخرو  إىل قوله:  قوله: [ويصلى ركعَتني]  ما بني القوسني من قوله:  )٩(

 من (ب).



 

      ١٦٥ 
 

ّ  ؛نظر قالوهما وفي ة الصبح كسنّ   ،فينبغي أن ال تندرج ،ة مقصودةا سنّ أل
  )١(.وغريها

  .] َصحِّ ى األَ لَ ِهَما عَ ُيَصلِّ  ملَْ  ،الصََّالةِ  َكَراَهةِ    َوْقتِ ْن َكاَن اِإلْحَراُم ِيف إِ فَ  قوله: [

 ،عن اجلمهور )٢(يف الصالة بشرح املهذّ حكاه يف  : اخلادمقال يف  ش:
وهو  ،إرادة اإلحرام )٤()سببها(وَألنَّ  ؛يئذٍ ة له حنللحاجّ  ؛قال: لكن األقوى اجلواز مثّ )٣(

   .)٥(ممتقدّ 

 ،إرادة اإلحرام سببها ألنّ  ؛وهو ظاهر ،به قطع البندنيجيّ  نّ إ : وقال يف احلجّ 
    )٧(. )٦(وقد ُوِجَدتْ 

بـَْعَد التـَّْلِبيَّةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْن ُيَصلَِّي َعَلى النَِّيبِّ  َوُيْسَتَحبُّ  قوله: [
)٨( [   

كما ُيَصّلى عليه   ،على آله ي أيضاً يصلّ  أنّ  ويستحبّ   :اخلادمقال يف ش: 

   ،د الصالةيف تشهّ  )٩()وعليهم(
   

                                                      
موع:  )١(  .٧/٢٢١ا
 أي: يف كتاب الصالة. )٢(
 /أ].١١[ )٣(
 يف (ب): سببهما. )٤(
موع   )٥(   .٤/١٧٠ا
موع:  )٦(   .٧/٢٢١ا
 .٤١٦اخلادم ص:  )٧(
موع وليس كذ ،كالتلبية  ،م أنّه يرفع صوته بهفهَ قد يُ  )٨( : ٧/٢١٨لك، قال النووي يف ا

ا بصوت أخفض م  .ن صوت التلبية يت 
 يف (ب): وعلى آله. )٩(



 

      ١٦٦ 
 

)٢(مناسكهيف  )١(اِين رَ فَ عْ زَّ ذكره ال
 .)٣(  

  .إىل آخره ] لِبَيةِ ِمَن التَّ  اِإلْكثَارُ  َوُيْسَتَحبُّ  قوله: [

: ُتكره تعليقهب يف طيّ القال القاضي أبو  : بشرح املهذّ قال يف ش: 

  )٥(. )٤(تالتلبية يف مواضع النجاسا

   

                                                      
: صاحب اإلمام الشافعي، وأحد رواة احلسن بن حممد بن الصباح البغدادي الزعفراين )١(

ً، فصيحاً، بليغاً، وثقة ثبتاً، وهو أثبت  رواة مذهبه القدمي، كان إماماً جليالً، فقيهاً، حمّد
 :القدمي. مسع من سفيان الثوري، والشافعي، وعبد الوهاب الثقفي وغريهم، وروى عنه

. كان اإلمام أمحد وأبو ثور وغريهمالبخاري، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، 
يف شهر   القراءة. توّيف حيضران عند الشافعي، وكان احلسن الزعفراين هو الذي يتوّىل 

، والطبقات ١٠٠ص:  شريازي. ينظر: طبقات الفقهاء للهـ  ٢٦٠رمضان سنة 
ذيب األمساء ١١٧- ٢/١١٤الكربى   .٢/٢٧٧، و

 أ]./١١٦، لوحة [٣ الروضة والشرح جط والفتح بنييف التوسّ  األذرعينقله عنه  )٢(
 .٤٢٤اخلادم ص:  )٣(
ب ما جيتنبه ا )٤( اية  حملرم من كتاب  احلّج) التعليقة الكربى (من بداية كتاب الصيام إىل 

، ٨٢٠ص: لطربي، حتقيق: فيصل شريف حممد، للقاضي أيب طّيب طاهر بن عبد هللا ا
 ه. ١٤٢١- ١٤٢٠رسالة ماجستري، يف جامعة اإلسالمّية (املدينة املنّورة) سنة/ 

موع:  )٥(  .٧/٢٤٦ا



 

      ١٦٧ 
 

 دِ جِ َوَمسْ  ،)١(َىن مبِِ  اخلَْيفِ  دِ َمْسجِ و  ،اْحلََرامِ  دِ َمْسجِ ـ الِيف  ْسَتَحبُ تُ و  قوله: [
  . ] ُنُسكٍ  عُ اضِ وَ نـََّها مَ ِألَ  ؛)٣()ِبَعَرفَات( )٢(ملسو هيلع هللا ىلص يمَ اهِ رَ بْـ إِ 

   فيه أمور: : اتاملهمّ قال يف ش: 

                                                      
وارتفع عن  ،حندر من غلظ اجلبل: ما ا-بفتح اخلاء وسكون الياء  – مسجد اخلَْيف )١(

ي مسجد اخليف، ويقع يف سفح جبل الصابح، من داخل ِمىن على سيل املاء، ومنه مسُّ 
 ،ملسو هيلع هللا ىلصقيم هذا املسجد يف املوضع الذي نزل فيه رسول هللا ميني الذاهب إىل عرفة، وقد أُ 

د بناء هذا بعد عودته من عرفة إىل مىن. وقد جدّ و قبته الشريفة يوم الرتوية،  وحيث ُضربتْ 
  ني. املصلّ من املسجد يف العهد السعودي احلايل ليسع أكرب عدد 

ر   َحجَّ َمخَْسةٌ   :عن ُجمَاهد قال األزرقي وغريه: ما رواه منهاوَورد يف فضله أحاديث وآ

ََذا اْلبَـْيتِ ، اً َوَسبـُْعوَن نَِبيّ  اْسَتَطْعَت َال فَِإِن  ،َوَصلَّى ِيف َمْسِجِد ِمًىن  ،ُكلُُّهْم َقْد طَاَف ِ
) ٩٦٤رقم ( ٢/٧٦٨ألزرقي ينظر: أخبار مكة ل . تـَُفوُتَك َصَالٌة ِيف َمْسِجِد ِمًىن فَافْـَعلْ 

تارخيية لألستاذ )، ومعامل مّكة ال٢٥٩٩رقم ( ٤/٢٦٨مع حاشيته، وأخبار مكة للفاكهي 
- ٢٠٦أمحد عبد الغفور عطار ص: ، وقاموس احلج والعمرة لألستاذ ٢٧١البالدي ص: 

٢٠٧. 
حلّج صالة الظهر مسجد إبراهيم )٢( : جاء يف أخبار مكة لألزرقي: إّن أّول من مجع 

م إىل املوقف من  والعصر بعرفة هو: إبراهيم اخلليل  يف مسجد إبراهيم، مثّ راح 
مجعاً ، وصّلى الظهر والعصر ملسو هيلع هللا ىلصوُبين هذا املسجد يف املوضع الذي خطب فيه النّيب عرفة. 

، ونظراً ٦و ٥وقصراً، وهو يف اجلهة الغربّية من عرفات، ببطن وادي عرنة بني الطريق رقم 
إىل التوسعات املتتالية على التاريخ، صارْت مقّدمة املسجد خارج حدود عرفة، ومؤّخرة 

عرف هذا ويُ  املسجد داخل حدودها، وهناك لوحات إرشاديّة داخل املسجد حتّدد ذلك.
: جبل تراه غرب املسجد، وبينهما بطن عرفة، وهو معروف منرةمنرة، و املسجد مبسجد

ملكان، فيقول : مسجد عرفة. ينظر: أيضاً يف عهد األزرقي، وبعضهم يسّمى املسجد 
، ومعامل مكة ص: ٥١٠ص: ، وكتاب املناسك أليب إسحاق احلريب ٢/٩٣٦أخبار مكة 

ريخ مّكة لعبد الغين ص: ٢٦٧  .١١٨، و١١٣، و
   (ب): ومسجد بعرفات.يف )٣(



 

      ١٦٨ 
 

   .ذه الثالثة مسِجَد امليقات بعضهم قَ حلَْ أَ : أحدها

كان م )٢(ملشعر احلرام مبزدلفةمسجد ا جعل ،)١(يمِ رُ ضْ للحَ  بشرح املهذّ ويف 

ّ  ؛لثالثة )٣(إحلاقـُُهما :واَحلقُّ  ،ِمَىن  مسجدِ  مسجد  بل كلّ  ،ما موضع نسك أيضاً أل
  وعرفات كذلك.  ،ومىن ،ةمبكّ 

   

                                                      
، قطب الدين: فاضل إمساعيل بن حممد بن علي بن عبد هللا بن إمساعيل احلضرميّ  )١(

 :من كتبهّي. حِ زاهد، من فقهاء الشافعية. أصله من حضرموت، ومولده ووفاته يف قرية الضَّ 
، الضعيف الكاشف ملا وقع يف وسيط الواحدي من التبديل والتحريفعمدة القوي و 

هـ.  ٦٤٨سنة:  . توّيف الفتاويو ،خمتصر مسلمو ،شريازيلل شرح املهذبو

البن قاضي شهبة  طبقات الشافعية ،١٣١ - ٨/١٣٠طبقات الشافعية الكربى ينظر: 
 .١/٣٢٤، واألعالم للزركلي ٧/٦٣٠وشذرات الذهب  ،٢/١٣١
وسط مزدلفة على طريق رقم ، يقع يف ة املكرمةمكّ أحد مساجد  مسجد املشعر احلرام )٢(
  . ة الوداعحجّ عند قبلته يف ملسو هيلع هللا ىلص  الذي نزل النيبّ سجد وهو امل). ٥(

دّ  :توسعات املسجد م املسجد ومل يبق منه سوى جدار يف غرب موضعه ومع مرور الزمن 
    ون وأجروا له عمارة عامجاء العثمانيّ  ، مثّ سجد مراراً قد ُجّدد امليشري إىل القبلة، و 

على الشكل  هـ ١٣٩٥عمارته وتوسعته عام تْ ، ويف العهد السعودي متّ هـ ١٠٧٢
. يألف مصلّ  ١٢سع مرت مربع، بطاقة استيعابية تتّ  ٥٠٤٠املستطيل، وبلغت مساحته 

 مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاعو ، ٧٩٢- ٢/٧٩٠أخبار مّكة  ينظر:
ريخ مّكة لعبد الغين ص:  ،٣/١٢٧٥    .١١٠و
 أي: مسجد امليقات، ومسجد احلرام. )٣(



 

      ١٦٩ 
 

ملسجد  ،ما يقع فيها خبصوصها :]لنسك[ :وحيتمل أن يريد كالطواف 
   )١(.هخيصّ  ف ليس له شيءلكن مسجد اخلي ،والصالة مبسجد إبراهيم واخلطبة ،احلرام

 كما نصَّ عليه.  ،ن َعَرفةليس مسجد إبراهيم مِ : هاني

   )٢(اَقةوإن ذكر ذلك ابن ُسرَ  ، ُيَصلَّى عليهليس إبراهيم هو اخلليل حىتَّ : لثها
   

                                                      
لتلبية يف هذه املواضع فقال:  احلاويدي يف ذكر املاور  )١( عّلة استحباب رفع الصوت 

 ا التلبية يف مساجد اجلماعات، فال خيتلف مذهب الشافعي يف القدمي واجلديد، أنّ فأمّ  

ا يف ثالثة مساجد منها مسنون:   رفع الصوت 
  .املسجد احلرام أحدمها:
  .وهو مسجد إبراهيم، ى بعرفةاملصلّ  والثاين:

فهذه املساجد الثالثة قد جرت العادة أن يرفع الناس  .مسجد اخليف مبىن الثالث:و 
لتلبية فيها م   الشافعي كره يف القدمي ها من مساجد اجلماعات، فإنّ ادا ما عفأمّ  .أصوا
لتلبية  رجع عن هذا يف اجلديد،  ني واملرابطني، مثّ ؤذي به املصلّ ه يُ فيها؛ ألنّ رفع الصوت 

ا يف كلّ  رفع واستحبّ  املساجد أوىل البقاع  فكانتْ  ؛تعاىلهللا  ه ذكرمسجد؛ ألنّ  الصوت 
َِّ َوالصََّالةِ  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله ؛به َا بُِنَيِت اْلَمَساِجُد ِلذِْكِر ا . ٩٠-٤/٨٩احلاوي الكبري .  ِإمنَّ

 . ٥/٥٥صحيح مسلم شرح النووي  .٢/١٧٠وينظر: األّم 
أبو بكر، حميي الدين األَْنَصارِي الشاطيب، املعروف  ،بن إبراهيمحممد بن أمحد بن حممد  )٢(

من كتبه: . أندلسي األصل ،ديب، شاعر، أث، فقيه، فرضي، صويف: حمدّ بن سراقة
دالئل القبلة يف و، شرح الكايف يف الفرائضو، احليل الشرعيةو، عجاز القرآنإ

ها يف القرآن وما ذكر فيه مراتب االعداد وما ورد من ،كتاب االعدادو، مجيع البلدان

األعالم للزركلي هـ.  ٦٦٢سنة  . توّيف وفقها يف العددأرتب عليها من االحكام و 
 وحسن احملاضرة، ٥/٣١٠وشذرات الذهب ، ١٣/٢٤٣البداية والنهاية ينظر: . و ٥/٣٢٢

 .١١/١٧٦ معجم املؤلفنيو  ،١/٢١٥ للسيوطي



 

      ١٧٠ 
 

 األعداد يف كتاب 
  انتهى.  )١(

 على الشافعي نصّ  وأنّ  ،ا كون مسجد إبراهيم ليس من عرفةأمّ  :)٢(أقولو
عن  نقل مثّ  ،)٣(يف هذا الكتاب يف الكالم عن الوقوفف فقد ذكره املصنّ  ،ذلك

 ،)٧(هذا املسجد يف طرِف واِدي ُعَرنة )٦()ممقدّ ( أنّ  )٥(أيب حممد اجلويينّ  )٤(]الشيخ[
   .وآخره يف عرفات

                                                      
 .٢٩١-٤/٢٩٠: املهّمات )١(
 . يوطيأي: الس )٢(
  .٢٧٨ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  )٣(
 يف (أ): لشيخ. )٤(
أبو حممد: من علماء التفسري الشافعي، عبد هللا بن يوسف بن حممد بن حّيويه اجلويين،  )٥(

تفقه بنيسابور على أيب الطيب الصعلوكي، ومبرو على أيب بكر يني. قومن احملقّ  واللغة والفقه
يف  التبصرة والتذكرة، والتفسري :من كتبه. ام احلرمني اجلويينوهو والد إم ،القفال

يف  . توّيف إثبات االستواء: وله رسائل، منها .الوسائل يف فروق املسائلفقه، وال

، الطبقات الكربى ٦١٨-١٧/٦١٧أعالم النبالء  ينظر: سري هـ. ٤٣٨نيسابور سنة 
-٤/١٤٦ركلي األعالم للز ، و ٥٧- ٥٦بقات املفسرين للسيوطي ص: ، وط٩٣-٥/٧٣

١٤٧ 
 يف (ب): تقّدم. )٦(
ميانيه: تسّمى البجيد،  - ١: من أكرب أودية مّكة، يتكّون رأسه من شعَبني، وادي ُعَرنة )٧(

ومشالّية: ُتسّمى وادي حنني، ويُعرف اليوم بوادي الشرائع، فإذا التقْت الشعبتان على -٢
رنة، وميّر وادي عرنة بطرف عرفة من الغرب، مرأى من علمى طريق جند شرقاً، ّمسى وادي ع

حيث يكون مسجد منرة بعضه يف عرفة، وجّل األرض اليت يسري فيها إىل عرفة، تسّمى: 
املغمس، ومساحة عرفة تبلغ حنو ميَلني طوًال، يف مثلهما عرضاً. ينظر: أخبار مّكة لألزرقي 

، وكتاب املناسك ١٨٥-١٨٤ذكر عرفة وحدودها، ومعامل مّكة التارخيّية ص:  ٢/٨٠٤
 .٥١١-٥٠٩وطرق احلّج ص: 



 

      ١٧١ 
 

بعه عليه مجاعة  :)١(قال ة مع شدّ  )٢(وبه جزم اإلمام أبو القاسم الرافعي ،و

فلَعلَّه زِيَد فيه بعد الشافعي من أرض عرفات هذا القدر املذكور يف  ،َالِعهِ واطِّ حتقيقه 
   )٤(. )٣(آخره

  . ذا االعتبار ] بعرفات[  :قوله هنا فصحّ  ،ف هناكهذا لفظ املصنّ 

احلافظ تقي الدين  ،شيخ شيوخنا فقال ،اخلليل  ليس إبراهيم هو ا قوله: وأمّ 

املنسوب إليه  وإبراهيم ه: ما نصّ  خبار البلد احلرم رام شفاء الغ  يف كتاب )٥(الفاسي

   ،هو اخلليل ،هذا املسجد
   

                                                      
 أي: النووي يف منت اإليضاح. )١(
 . ٣/٤١٧ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز  )٢(
 ومقالة الشيخ أيب حممد ،به العالمة ابن الصالح بني مقالة الشافعي وفقالذي هذا  )٣(

 .٢٢٥- ٢٢٣صفة املناسك ص: يف ينظر: صلة الناسك اجلويين رمحهم هللا مجيعاً. 
 .٢٧٨منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  )٤(
: ، الفاسي، املالكيحممد بن أمحد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب املكّي احلسين )٥(

ألصول، حافظ للحديث. أصله من فاس، ومولده ووفاته مبكّ مؤرّ  وكان أعشى ، ةخ، عامل 
ريخ البلد نيالعقد الثم :من كتبه .ميلي تصانيفه على من يكتب له، مث عمي  يف 

خبار البلد احلرام، على حروف اهلجاء، واألمني منتخبات منه، وخمتصره  شفاء الغرام 

خبار البلد احلرام ريخ أم القرى اه أيضاً ومسّ  حتفة الكرام  ، عجالة القرى للراغب يف 

إرشاد الناسك يف السرية النبويّة، و  ومسط اجلواهرو، حتصيل املراموخمتصر املختصر 

الضوء هـ. ينظر:  ٨٣٢ سنة توّيف ضاعت كثري من كتبه. و  إىل معرفة املناسك 

 .٥/٣٣١، واألعالم للزركلي ٥٥٠-١/٥٤٩، وطبقات احلفاظ ٧/١٨الالمع 



 

      ١٧٢ 
 

   .)٢(يف غري موضع )١(يّ قِ رَ زْ مقتضى كالم األَ كما هو 

 :قال ،)٣(بن مجاعةالدين  القاضي عزّ وأنكر ذلك  ،والنووي ،وجزم به الرافعي
   .)٤(أصلذلك وليس ل

فيما ذكراه من نسبة هذا  والنوويَّ  ،الرافعيَّ  يُّ مجال الدين اإلسنو  َأ الشيخُ وخطّ 
سبقهما إىل هذا اخلطأ يف كتاب ابن سراقة أّن املسجد للخليل عليه السالم. وذكر 

   .األعداد

   

                                                      
حممد بن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن الوليد بن عقبة بن األزرق. أبو الوليد األزرقي:  )١(

أخبار ً ثقًة، وقد أخرج له البخاري. له كان حمدّ  ،ةأهل مكّ  خ، مياين األصل، منمؤرّ 

ر مكة وما جاء فيها من  سنة ف فيه . تويفّ ل من صنّ هو أوّ و  ريخ مّكةو اآل

 ، ١/٣٧اللباب البن األثري ، ٣٥سعد ص: الطبقات الكربى البن  هـ. ينظر: ٢٥٠
 .٦/٢٢٢، واألعالم ١/٣٠٦وكشف الظنون 

 .ن مسجد إبراهيم خليل الرمح ومساه:  .٢/٩٣٦بار مكة لألزرقي أخينظر:  )٢(
عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم، ابن مجاعة الكناين، احلموي األصل، الدمشقّي املولد،  )٣(
ر املصريّ قاضيالالدين: احلافظ،  املصري، عزّ  مثّ  حلجاز، فمات  ة. ويل قضاء الد وجاور 

 ،املناسك الصغرىو، لك إىل املذاهب األربعة يف املناسكهداية السا :ة. من كتبهمبكّ 

سنة   .تويفّ نزهة األلباب فيما ال يوجد يف كتابو، ختريج أحاديث الرافعيو

لسيوطي ص: طبقات احلفاظ ل ذيل)، و ٢٤٤٥( ٢/٢٣٠لكامنة الدرر اهـ. ينظر:  ٧٦٧
 .٤/٢٦، واألعالم للزركلي ٥٣٦- ١/٥٣٥، وطبقات احلفاظ ٢٤٠

 .٢/١١٣٠ألربعة يف املناسك البن مجاعة هداية السالك إىل املذاهب ا )٤(
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وهو  ،م األزرقيّ ملخالفته ما يقتضيه كال ؛وابن مجاعة نظرٌ  ،وفيما ذكره اإلسنوي
منهم ابن  ،ن كبار العلماءواحٍد من. كيف وقد وافقه عليه غري أْ الشَ  عمدة يف هذا

   .انتهى)٥( )٤(خليل بن )٣(]انميسل[عنه نقله )٢( فيما )١(راملنذ

  .] َثَالَث َمرَّاتٍ  ةٍ َمرَّ   ُكلِّ ِيف  ةِ يَّ ْلبِ ْكَراُر التـَّ تَ  َتَحبُّ ُيسْ وَ  قوله: [

وميكن أن  ،اً مل أجد له مستنداً خاصّ  : أماليهقال احلافظ ابن حجر يف  ش:

ِإَذا َتَكلََّم  انَ كَ  ف أخذه من حديث أنس املرفوع يف الصحيح: ن املصنّ يكو 

ً  )٦(]ِبَكِلَمةٍ [   . )٧(َأَعاَدَها َثال

                                                      
اظ. كان شيخ حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابورّى، أبو بكر: فقيه جمتهد، من احلفّ   )١(

 كتبه:  من . د مبذهب بل يدور مع ظهور الدليلمل يكن يتقيّ  قال الذهيب:  ة.احلرم مبكّ 

اإلشراف على و ،وسط يف السنن واإلمجاع واالختالفاأليف الفقه، و املبسوط

سنة:   ة مبكّ تويفّ  .كبري،  تفسري القرآن ، واإلمجاعوفقه،  مذاهب أهل العلم

ولسان  ،٢/١٢٦وطبقات الشافعية ، ٤٩٢- ١٤/٤٩٠هـ. ينظر: سري أعالم النبالء  ٣١٨
 .٥/٢٩٤، واألعالم للزركلي ١/٣٣٠اظ ، وطبقات احلفّ ٦/٤٨٢امليزان 

 أ]./١٢[ )٢(
  ية السالك، وشفاء الغرام، وترمجته اآلتية.يف هدا وما أثبته موافق ملا، : سلميف النسختني )٣(
العسقالين املّكي الشافعي، أبو ربيع، بن سليمان سليمان بن خليل بن إبراهيم بن حيىي  )٤(

سنة  توّيف  جملدان. املناسكإمام املقام، وخطيب املسجد احلرام ومفتيه. من كتبه: 

ريخ البلد األمني هـ. ينظر: العقد الثمني  ٦٦١ اللطيفة  ، والتحفة٢٣٧- ٤/٢٣٥يف 
  .١١/٢٥٨، وشذرات الذهب ١/٤١٨للسخاوي 

خبار البلد احلرام شفا )٥(  .٢/٩٣٦، وينظر: أخبار مّكة ٥٦٧- ١/٥٦٦ء الغرام 
لكلمة،  )٦( ت البخاري وغريه.أثبته موافق ملا يف  تعريف. وماليف النسختني:   مجيع روا
رقم  ١/٣٠ من أعاد احلديث ثال ليفهم عنه :بكتاب: العلم، صحيح البخاري،   )٧(
)٩٥.( 
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رسول هللا  أنّ  ،ِن َمْسُعودٍ من حديث اب انوابن حبّ  ،)٢(والنسائي ،)١(وأليب داود
ً  : ملسو هيلع هللا ىلص    ،)٣(َوَيْستَـْغِفَر َثالً  ،َكاَن يـُْعِجُبُه َأْن يَْدُعَو َثال

                                                      
أحد  ،أبو داود، السجستاين. اإلمام ،سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو، األزدي )١(

أمحد، القعنيب، و  :روى عنهـ.  ٢٠٢ولد سنة  أصحاب كتب احلديث السّتة املشهورة.
وروى عنه: الرتمذي، وابنه أبو بكر، وطائفة. قال ابن حبان:  .وحيىي، وابن املديين، غريهم

  ً . له مصنفات  أبو داود أحد أئمة الدنيا فقًها وعلًما وحفظًا ونسًكا وورًعا وإتقا

حديث.  ٥٠٠٬٠٠٠حديث، انتخبها من بني  ٤٬٨٠٠مجع فيه  السنن :عديدة منها

. هـ٢٧٥سنة  توّيف  وغريها. البعثو ،الزهدكتاب و ،راسيلامل: أيضاً  وله

-٢٦٥ص: )، وطبقات احلّفاظ ١١٧رقم ( ٢٢١-١٣/٢٠٣ينظر: سري أعالم النبالء 
 .٣/١٢٢، واألعالم للزركلي ٢٦٦

أمحد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر بن دينار، أبو عبد الرمحن النسائي:  )٢(
 ٢١٥ولد سنة ) احلافظ، شيخ اإلسالم. أصله من نسا (خبراسانصاحب السنن، القاضي 

تىب، والسنن الكربى من كتبه: هـ.  ،وهو السنن الصغرى، من الكتب الستة ا

 ،مسند عليّ و ،خصائص عليّ صغري، يف رجال احلديث، و الضعفاء واملرتوكونو

معاوية، فأمسك عنه، ة (بفلسطني) فسئل عن فضائل خرج إىل الرملّ  .مسند مالكو

. ينظر: ه ٣٠٣سنة  ودفن ببيت املقدس،  ، فماتفضربوه يف اجلامع، وأخرج عليالً 
، ٣٠٧-٣٠٦ص: )، وطبقات احلّفاظ ٦٧رقم ( ١٣٥-١٤/١٢٥النبالء  أعالمسري 

 .١/١٧١واألعالم للزركلي 
ب: يف االستغفار  كتاب:،  سنن أيب داود )٣( ن ، والسن)١٥٢٤رقم ( ٢/٦٣٢الصالة، 

 رقم ٩/١٧٢ اتاالقتصار على ثالث مرّ  :ب ،عمل اليوم والليلة :كتاب  لنسائيالكربى ل
ب  انصحيح ابن حبّ ، و )١٠٢١٨( نّ : كتاب: الرقائق،  كان   ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى  ذكر البيان 

ً  إذا استغفر هللا جلّ  ه أيضاً اإلمام أمحد وأخرج. )٩٢٣( رقم ٣/٢٠٣ وعال استغفر ثال
ى يف مسنده وأبو يعل)، ٣٧٦٩رقم ( ٦/٣١٢)، و٣٧٤٤(رقم  ٦/٢٩٠يف مسنده 

 من الدعاء يستحبّ  ملسو هيلع هللا ىلص ما كان النيبّ  :ب)، والطرباين يف الدعاء، ٥٢٧٧رقم ( ٩/١٨٤
وغريهم. كّلهم عن )، ١٠٣١٧( رقم ١٠/١٥٩، ويف املعجم الكبري )٥١(رقم  ٣٦ص: 
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، ورجاله خنيإسناده صحيح على شرط الشي . قال حمّققوا مسند أمحد: ابن مسعود 

 .ثقات 
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ً  وأصله يف مسلم بلفظ:  ، َوِإَذا َسَأَل َسَأَل َثال   )٢()١(َكاَن ِإَذا َدَعا َدَعا َثالً

  انتهى.

قال الشافعي يف : ياحلاو قال صاحب  : بشرح املهذّ يف قال  :)٣(قلتُ 

  . )٤(ً فَأسَتحبُّ أن يلّيب ثال: وإذا َلىبَّ مّ األ

ويله على ثالثة أوجه:قال: واختلف أ    صحابنا يف 

   .اتثالث مرّ  " كَ يْ بَـ لَ  " :ر قولهيكرّ  أنّ  أحدها:

   .اتثالث مرّ  " كَ يْ بَـ لَ  اللهمّ  كَ يْ بَـ لَ "  :ر قولهيكرّ  :الثاينو

  )٥(.اتر مجيع التلبية ثالث مرّ يكرّ  :والثالث

 ألنّ  ؛الن فاسدانواألوّ  ،أو الصواب ،وهذا الثالث هو الصحيح ،المهك هذا
  )٧(. )٦()ةاملشروعَ (لفظ التلبية لِ  فيهما تغيرياً 

   

                                                      
رقم:  ٣/١٤١٨ من أذى املشركني واملنافقني ملسو هيلع هللا ىلص ما لقي النيبّ  :ب ،صحيح مسلم )١(
 .) من حديث ابن مسعود ١٧٩٤(
 .٥/٢٣٢للحافظ ابن حجر  نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار )٢(
 أي: اإلمام السيوطي. )٣(
 .٢/١٧١األم للشافعي  )٤(
 .٩٢- ٤/٩١احلاوي الكبري  )٥(
 يف (ب): املشروطة. )٦(
موع  )٧(  .٧/٢٤٦ا
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للَّ َردَّ السَّ  ،يهلَ َم عَ لِّ ْن سُ فإِ  قوله: [   .] ْصَحابُهُ أَ وَ  يُّ عِ الشَّافِ  هِ يْ لَ َنصَّ عَ  ،ْفظِ َالَم 

بل هو  ،وليس كذلك ،قد يُفهم وجوب الردّ  : اتاملهمّ قال يف  ش:

   )٢( .)١(مايلاألعليه يف  كما نصّ   ،مستحبّ 

لس ه يستحبّ أنّ اعلم  قال الرافعي:  :)٣()تنبيه( اخلمس على نن اإلتيان 

لغسل، )٤(الوجيزاملذكور يف الرتتيب   مثّ  ،دالتجرّ  مثّ  ،الطيب مثّ  ،أي: فيبَدأُ 

 )٦(  )٥(تيباً بني الطيب والتجّردمل أََر ما يقتضي تر  ،نعم .التلبية مثّ  ،الصالة

  . ىانته

  .)٧(الروضةوأسقطه من 

                                                      
ْ السالم بني ظهرا أن يردّ  وأحبّ  : اإلمام الشافعي قال )١( حلاجّ ين التلبية، وال   ة حّىت س 

 .٢/٣٥١الروضة  :ينظر . يفرغ منها
 . ٤/٢٩٥لألسنوي  املهّمات )٢(
 ياض يف (ب).ب )٣(
 .١٢٤الوجيز ص:  )٤(
ولفظ القاضي أيب الطّيب يقتضي تقدمي التجّرد، فإنّه قال: فإذا  قال الزركشي:  )٥(

ْخذ من شعره ويستاك، كما يفعل عند و ،اغتسل لإلحرام، استحب له أن يقّلم الظفر
ب إلحرامه. ني: إزار ورداء. مثّ قال: مسألة: ويتطيّ د وُحيرم يف ثوبَ الرواح إىل اجلمعة، ّمث يتجرّ 

اية ما يفهم خالف ذلك  نهايةالويف كالم  . اخلادم (من بداية كتاب احلّج حىت 

- ٧٨٣ي ص: . وينظر: تعليقة الطرب ٤٢٥ :الفصل الثالث يف سنن دخول مّكة) ص
اية املطلب ٧٨٧  ، فإّن اإلمام قّدم التطيب على لبس اإلحرام.٤/٢١٧، و

 .٤/٢٩٦، واملهّمات ٣/٣٨٤فتح العزيز  )٦(
يستحّب أن يتطّيب  : ١/٧٠يف الروضة  الطيب والتجّرد، ولك قال الرتتيب بني أي: )٧(

 .فإذا أراد اإلحرام، نزع املخيطفرع:  : ١/٧٢يف قال ، و لإلحرام 
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  .] هِ َسانِ لِ يـَُلّيبِ بِ  ،ةِ يَّ ْلَعَربِ  ةَ يَ ُن التـَّْلبِ  ُحيْسِ َمْن َال وَ  قوله: [

 رَ مِ أُ  ،)١()التلبية(إذا مل حيسن  :قال املتوّيل  : بشرح املهذّ قال يف  ش:

   . بلسان قومهة التعليم يلّيب ويف مدّ  ،لتعليم

حكمه حكم التسبيحات يف  ؟مع القدرة على التلبية )٢()خرىأُ (وز بلغة جتوهل 
  )٥(.)٤( )٣(مسنون ه ذكرٌ ألنّ  ؛الصالة

 يسألأنّه يقول بعد أن  مناسكهيف  ذكر الزعفراينّ  : اخلادمقال يف فائدة: 

 ،كولِ رسُ ولِ  َلكَ اجعلين من الذين استجابوا  ويستعيذه من النار: اللهمّ  ،واجلّنة ،ِرْضَوانه هللاَ 
اجعلين من وفدك الذين  اللهمّ  ،بعوا أمركواتّ  ،ووّفوا بعهدك ،وا بوعدكقُ ثِ ووَ  ،وآمنوا بك

ْر يل أَداَء ما نويتُ  اللهمّ  ،وقبلتَ  ،وارتضيتَ  ،رضيتَ    .)٦(  كرميوتقّبل مّين  ،َيسِّ

  )٧(.للحال  وهذا الدعاء حسن مناسبٌ  قال الزركشي: 

   

                                                      
 سقطت من (ب). )١(
 سقطت من (ب). )٢(
 ينظر:. ، خبالف الواجبوال عذر ،اال ضرورة إليهإذ  ؛جيوز على األصحّ أي: ال  )٣(

 .١/٣٨٤، ومغين احملتاج ١٠٣اج الطالبني ص: منه
نة (كتاب: احلج)، للمتوّيل، حتقيق: علي العصيمي،  )٤( نة عن أحكام فروع الد تتّمة اإل

 هـ. ١٤٢٣، رسالة دكتوراه جبامعة أم القرى (مّكة الكمّرمة)، سنة/ ٢٠٤/ ١
موع  )٥(  .٧/٢٤٦ا
 أ]./١١٦لوحة [ ،٣ الروضة والشرح  جط والفتح بنييف التوسّ  األذرعينقله عنه  )٦(
اية الفصل الثالث يف سنن دخول مّكة) ص )٧(  :اخلادم (من بداية كتاب احلّج حىت 

٤٢٥. 
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  .)٣(] )٢(َمَداسِ ـالِرُمي حتَْ  :َواَألَصحُّ  : [)١(قوله

َبَدلَه  والرافعي، )٥(الروضةربَّ يف وع ،)٤(بشرح املهذّ كذا عربَّ يف  ش:

  .)٦(بعَ كْ مِ ـل

                                                      
ينظر:  ذكر النوع األّول، وهو اللبس.، فحمرمات اِإلحراميف بيان  شرع النووي  )١(

 .١٤٩منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: 
كالكنرتة وحنوها املغطية   ،احمليط جبوانب الرجل، أي: سانتعله اإلننْ يَـ  ما: َمَداسُ ـلا )٢(

ينظر: املصباح املنري  لكثرة الدوس عليه. ؛ي مداساً ، وهو نوع من األحذية. ومسُّ لألصابع
ب: السني، فصل: الدالالقاموس احمليطو ، )د و سمادة: ( ١/٢٠٣ ، ٥٤٧ص:  ، 

  .١٤٩ص: على مسائل اإليضاح واإلفصاح 
. ينظر: منت اإليضاح ص: ] ْعل، ِخبِالف النـَّ هِ [ َوشْبهِ  : النووي بقّية عبارة )٣(
موع  )٤(  .٢٦١و ،٧/٢٥٨ا
 .١١/٢٣روضة الطالبني  )٥(
هو  : الزركشيوقال : هو الذي ال يبلغ الَكعَبني. مكعبـالو. ٣/٤٦٢فتح العزيز  )٦(

، )ك ع بمادة ( ٢/٥٣٤: املصباح املنري . ينظر املداس لفيفاً ال يسرت إّال األصابع

اية كتاب احلجّ (من  اخلادمو   .١٢٥ص:  )بداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 
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لنعلني: التَّ  : اخلادموقال يف [  ه ليس ألنّ  ؛)٢(قاببْ ويلتحق به القَ  ،)١(ةومَ اسُ املراد 

  )٤(. )٣(يطخمب

املقطوع  )٦(لربو إذا لَِبَس الزّ  حرممُ ـعن ال )٥(ائيفالشيُخ مشس الدين الو وُسِئَل 
هل له  ،والَصرارة ،والتاسومة ،ةواحللفايَ  ،وكذا القبقاب ،َمثىن حتت الكعبـأو ال ،الكعب
  ذلك؟ 

                                                      
وهي اليت تلبس يف املشي،  : النعلالنعل. قال ابن األثري عند تعريف  :التَّاُسوَمة )١(

سومةتسمّ  ب: النون مع العنياحلديث واألثر النهاية يف غريب.  ى اآلن:   ، ٥/٨٣ .

 ).ن ع لمادة ( ٢/٦١٣وينظر: املصباح املنري 
قَ  )٢(  ١/٦٦٠ينظر: لسان العرب  خذة من خشب، بلغة أهل اليمن.النعل املتّ : ابُ الَقبـْ

ج العروس ق ب بمادة: (    .٣/٥١٠)، و
أو  ،وما سرت األصابع فقط ،مطلقاً  بع حيلّ ورؤوس األصا ،ما ظهر منه العقب واحلاصل:

 ، وحاشية ابن حجر١٤٩ينظر: اإلفصاح ص:   مع فقد النعلني.إّال  ال حيلّ  ،العقب فقط
 .٢١٤- ٢١٣ص:  على اإليضاح

 أي: فيجوز لبس ذلك. )٣(
اية كتاب احلجّ الرافعي والروضة (من خادم  )٤( ) بداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 

، يف جامعة أم القرى الدكتوراه، رسالة ١٢٥ ، ص:عبد املغين السلميشي، حتقيق: للزرك
 .ه ١٤٣٦-١٤٣٥(مّكة املكّرمة) سنة/ 

املتوّىف سنة  الشيخ مشس الدين حممد بن إمساعيل الوفائي الشافعي املصريلعّله  )٥(
ريخ من شيوخ شيخ اإلسالم زكر الألنص ب البن حلاري. ينظر: كنز الذهب يف 

 .١/١٩٩، والكواكب السائرة للغّزي ٢/٣٤٣العجمي 
ج العروس وهو يسرت ظاهر القدم  ،لبس يف الرْجلما يُ  :لربوُ الزَّ  )٦( دون الكعب. ينظر: 

اية ٣٥/١٤٣  .٣/٣٣٢احملتاج ، و



 

      ١٨١ 
 

نَّ الزربول ه ال جيوز واحلكم فيه: أنّ  ،واملثىن كاخلفّ  ،املقطوع الكعب فأجاَب 
القَدم واسِتَتار ظهِر  ،ُة وما معها كالنعلنيوجيوز لفاقدمها. واحللفايَ  ،ن وجد النعلنيمَ ـلِ 
  )٢(]انتهى. وما يف معناه  )١(كاستتارِه بِشراِك النعل  ،القبقاب ريسَ بِ 

  .)٥(] )٤(ةِ ْثَل اْحلُْجزَ مِ  قوله: [)٣(

وهي اليت  ،ها زايجيم ساكنة بعد مثّ  ،)٦(حباء مهملة  :اتاملهمّ قال يف ش: 

  )٨(. )٧(ةكّ فيها التِ 

  

  

                                                      
. ينظر: املصباح املنري ذي على ظهر القدمسريها الو  ،هوشدّ  ،ثقبه: ِشَراُك النـَّْعلِ  )١(

ب: اخلاء ش ر ك( :مادة ١/٣١١  .١/٢٣٢)، واملعجم الوسيط 
يف عن مشس الدين الوفائي  الفتوىليست (ب)، و من  املعقوفنيما بني  سقط )٢(

 .اخلادم
 أ]./١٣[ )٣(
واحتجز  ة.اليت فيها التكّ  ضاً وحجزة السراويل أي ،ده بوزن حجرةاإلزار معقّ  :ةزَ جْ حُ  )٤(

إلزار لشيء والتمسّ  ،وااللتجاء ،ه على وسطه، فاستعاره لالعتصامإذا شدّ  ،الرجل  ك 
النهاية و  )،ح ج ز(مادة:  ١/٦٧ينظر: خمتار الصحاح  ز.جَ حُ  :مع علىوجتُ  .ق بهوالتعلّ 

ب: احلاء مع اجليميف غريب احلديث واألثر  .٥/٣٣٢، ولسان العرب ١/٣٤٤ ، 
َوَيُشدَّ َخْيطًا ، َولَُه أْن يـَْعِقد اِإلزَارَ [ : ١٥١عبارته يف منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  )٥(

 .] َويُدخل فيها التكَّةَ  ،َوَجيَْعَل َلُه مْثَل اْحلُْجزةِ 
 أي: ليست فيها نقطة، خبالف املعجمة، فعليها التنقيط. )٦(
لكسِر:التِّكَّةُ  )٧( ب: . ينظر: القاموس احمليطكٌ ِتكَ  :واجلمع السَّراويِل،اإلزار و ط رِ  ،   ،

 ).ن ط قمادة: ( ٥/٤٤١، ومقاييس اللغة ٩٣٥الكاف، فصل: التاء ص: 
  .٤/٤١٥ اتاملهمّ  )٨(



 

      ١٨٢ 
 

  . ] كَّةَ التِّ  قوله: [

  .)١( بكسر التاء : ذيبهف يف قال املصنّ ش: 

َثىإِ وَ  قوله: [   .إىل آخره ] ْن َستَـَر اْخلُنـْ

املقدار  الروضةيف  فوال املصنّ  ، الرافعيمل يبّني  : اتاملهمّ قال يف ش: 

اضي أبو فقال: قال الق بشرح املهذّ  ض له يفوقد تعرّ  ،جيب سرته منه )٢()الذي(

ّ تعليقهب يف طيّ  َْ : ال خالف أ َْ   ،سرت ولبس املخيطلمره   مره يف صالته أن كما 

  )٤(. )٣(كاملرأة  ،يسترت

   

                                                      
موع بقولهووج، ذيب األمساءمل أقف عليه يف  )١(  : دُت هذه العبارة يف ا

موع لتاء معروفةبكسر ا  للصفدي. ١/١٩١ تصحيح التصحيفوينظر:  .٧/٢٥٢. ا
 يف (ب): اليت. )٢(
ب ما جيتنبه احملرم من كتاب  احلّج)  )٣( اية  التعليقة الكربى (من بداية كتاب الصيام إىل 

، ٨٤١ص: لطربي، حتقيق: فيصل شريف حممد، للقاضي أيب طّيب طاهر بن عبد هللا ا
 ه. ١٤٢١- ١٤٢٠، يف جامعة اإلسالمّية (املدينة املنّورة) سنة/ رسالة ماجستري

  .٤/٤١٨ اتاملهمّ  )٤(



 

      ١٨٣ 
 

  .)٢(] )١(نيَوالَياِمسِ  قوله: [

  )٤())٣(ُمعرَّب  فارسيّ  هو بكسر السني، : بشرح املهذّ قال يف ( ش:

نَـوْ لاوَ [ قوله: [   .]) ٥( ]رِ فَ لَّيـْ

   )٦()اللَّْيلوَفر( باملهذّ يف وقع  : بشرح املهذّ قال يف  ش:

                                                      
هو دقيق األغصان، تضرب خضرته إىل السواد، دقيق الورق، له زهر أبيض  :الَياِمسِني )١(

ملصباح املنري او ، ٣١١وهو زهر ومشموم معروف. ينظر: خمتار الصحاح ص:  .مستدقّ 
ال لبطّ  َهّذبِ مُ ـال ْستَـْعَذُب ِيف تفِسري غريب ألفاظـمُ ـالنَّْظُم الو )، ن ص بمادة: ( ٢/٦٨١
١/١٩٣ . 
يف النوع الثاين من حمرمات اإلحرام، وهو الطيب. ينظر: منت  شرع النووي  )٢(

 .١٥٦اإليضاح مع اإلفصاح ص: 
موع  )٣(  . ١٤٢- ١٤١ص:  حترير ألفاظ التنبيه، و ١١/٣٧٠ا
 د] مبا قال يف (أ) عن اليامسني شرح قوله: [يف (ب) و  ،من (ب) القوسنيسقط ما بني  )٤(
َلوَفر[    ].النَـيـْ
َلوَفر، وما أثبته من (ب) موافق ملا يف منت اإلضاح ص: يف  )٥(   ، وغريه.١٥٧(أ): النَـيـْ

نَـوْ  وُيسّمى أيضاً:، رفَ وْ نَـ يْـ اللَّ   ،شجر ينبت ىف املاء الراكد، له ورق عراض كبار :فر)(النـَّيـْ
بسه الطيب،  تّ زهره، ويُـ  يعلو فوق املاء فيغطيه، وهو شجر يشمّ  خذ منه الدهن، ومن 

ا، ولونه أصفر، يتفتّ كالورد الذى منه الثمرة الىت يتطيّ  ذا فإالشمس،  ح زهره إذا طلعتْ ب 
، واملصباح ١٩٤- ١/١٩٣غريب املهّذب يف شرح  ستعذبـمـال النظمينظر:  .غربت انضمّ 

ص: شفاء الغليل ، و ١٥٥ ص: بةة املعرّ األلفاظ الفارسيّ ، و (ن ي ل)مادة  ٢/٦٣٢املنري 
٢٥٨. 

موعو املهّذبولكن املثبت يف طبعات  ،النسختنييف كذا  )٦( ينظر: اللينوفر. : ا

، ١/٣٨٣تب العلمية ، ودار الك١/٢١٦، وط. دار املعرفة ٢/٧١٣املهّذب ط. دار القلم 
موع ط. دار العامل الكتب  ، وط. دار الفكر ٧/٢٨٨، وط. مكتبة اإلرشاد ٧/١٨٠وا

  . ٢/٦٦٣، وط. بيت األفكار الدولّية ١/١٨٠، وط. دار إحياء الرتاث ٧/٢٧٤



 

      ١٨٤ 
 

ه نّ إ :تثقيف اللسانكتابه   اإلمام يف )٢(وذكر أبو حفص بن مكي الصقلي ،)١(ْني بالمَ 

ينوفر نِ  :وال يقال . قال:نيني مفتوحتَ ونَ وفر بننَ يْـ ونَـ  ،وفر بفتح النون والالملَ يْـ نَـ  :ا يقالإمنّ 

  )٤(. وامعله من حلن العَ وجَ  .)٣(بكسر النون

  .] )٥(َوالبَـنَـْفَسجِ  قوله: [

  .)٦(" أعجميّ لجَ رْ فَ سَ " :ه بوزنأنّ  احلاشية على القاموسرأيُت يف  ش:

   

                                                      
 .١/٣٨٣شريازي ينظر: املهّذب لل )١(
 قضاء لسي. ويلث أندي الصقلي، أبو حفص: قاض، لغوّي حمدّ عمر بن خلف بن مكّ  )٢(

 سنة توّيف . تثقيف اللسان :فوكانت خطبه من إنشائه. وصنّ  ،تونس وخطابتها

، ٢/٧٨٢ومل يذكر وفاته. وهدية العارفني ، ٣٦١ ص: بغية الوعاةينظر:  هـ  ٥٠١
 .٤/٤٦زكلي عالم للر واأل

 .١٧٩للصقلي ص: تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان  )٣(
موع  )٤(   .١٤٢ص:  رير ألفاظ التنبيهحتوينظر:  .٢٧٦/ ٧ا
ضرب إىل السواد، وهو ب الريح، له زهر أمحر، يُ هو نبات كاحلشيش، طيّ  :جسَ فْ نَـ البَـ  )٥(

 ،١/١٩٤ينظر: النظم املستعذب  ودهنه يرطب الدماغ ويزيل النشوفة. ،"بنفشة" :تعريب
 ٢٨ص: بة واأللفاظ الفارسية املعرّ 

ب: اجليم، فصل: الباء ص: ظر: القاموس ين )٦(  ١/٦٢، املصباح املنري ١٨١احمليط 
 .)ب ن ف س ج( مادة:



 

      ١٨٥ 
 

  .] )١(نـَّْرِجسِ َوال قوله: [

  )٣(.)٢()فتحها(و ،بكسر النون القاموسضبطه يف  ش:

  )٤(.] َواِخلْريِيِّ  قوله: [

ني من ء ساكنة بنقطتَ  مثّ  ،خباٍء معجمة مكسورة : اتاملهمّ قال يف ش: 

ٌء مشدَّ  مثّ  ،حتت   )٥(.دة راء مهملة بعدها 

   

                                                      
ِحني، -  كسرل -  سجِ رْ النـَّ  )١( وسطه سواد  له زهر أصفر، وظاهره أبيض، يف: من الرََّ

لكبري، ورقه كورقتشبه به العني له عمود ىف وسطه أجوف البصل،  ة، وهو شجر ليس 
وأصله ، ردينفع مشه للزكام والصداع البا وهو ،سهارأْ  لع يفل ساق البصل الذى يطّ مث

ينظر: لسان العرب  .ا يف احلليب ليلتني، يطلى به ذكر العنني، فيقيمه، ويفعل عجيباً منقوعً 
ب: السني، فصل: الراءوالقاموس احمليط، ١/١٩٤، والنظم املستعذب ٦/٢٣٠ ص:  ، 

٥٤٨. 
 حها.يف (ب): بفت )٢(
 .نفسهاملرجع  )٣(
ن: أصفرأي: الكرم.  هو شجر له زهر منسوب إىل اخلري،: ِخلْريِيِّ ا )٤(  ،وأمحر ،وهو ضر

 ه الذي خيرج دهنه ويدخل يف األدوية.ه غلب على األصفر منه ألنّ لكنّ  واألصفر أطيب رحياً 
، ولسان العرب (خ ي ر)دة: ما ١/١٨٥، ومصباح املنري ٨١ص: خمتار الصحاح ينظر: 

 .٢٢٢حاشة ابن حجر على اإليضاح ص: ، و ٥/١٠٧حرف: الراء، فصل: القاف 
  .٤/٤٢٠ املهّمات )٥(



 

      ١٨٦ 
 

  ].  )١(النِّْسرِينِ وَ  قوله: [

  )٢(بكسر النون. القاموسضبطه يف ش: 

  .] َمْرَزْجنُوشِ ـَوال قوله: [

 مثّ  ،زاي مفتوحة مثّ  ،راء ساكنة مثّ  ،يم مفتوحةمب : بشرح املهذّ قال يف ش: 

وهو نوع من  ،بشني معجمة وهو معرّ  مثّ  ،واو مثّ  ،مةجيم مضمو  مثّ  ،نون ساكنة
   )٤(. فونهيصحِّ والعوام  ،نيغبكسر ال )٣(سلةيشبه الغِ  ،الطيب

   )٥(. رىبمُ ـرد الهو الوِ  : تاملهماّ قال يف و 

   

                                                      
حني رده:مجع: مف ِنْسرين )٢( ورد أبيض الّلون  وهي ،بمعرَّ  فارسيّ ، ِنْسرينة: ضرب من الر

 شائكة من الفصيلة الورديَّة، مسّاه بعض الناس ورًدا صينيا. عطرّي قوّي الرَّائحة، له سوق
معجم اللغة )، و ن س رمادة: ( ٢/٦٠٣، واملصباح املنري ٥/٢٠٥ينظر: لسان العرب 

، )ن س ر يمادة: (  ٤/٢٢٠٣ أمحد خمتار عبد احلميد عمر .دلــ  العربية املعاصرة
ب: النون   .٢/٩١٧واملعجم الوسيط 

ب: الراء، فصل: النونيطالقاموس احمل )٢(  .٤٨٢ص:  ، 
من فاويه  َوَرق اآلس، يُطرَّى أيضاً: الِغسلة. واةرَّ طَ ة مُ لَ سْ الطيب، يقال: غِ : الِغْسَلة )٣(

ا،  ،الطيب ج ٢/٤٦١ا. ينظر: املخّصص للمرسي شط متَ ُـ ويويُغّسل  ، والصحاح 
ج الغسل( :مادة ٥/١٧٨٢اللغة   ).غسلمادة: ( ١٠٠- ٣٠/٩٩عروس للزبيدي )، و

موع   )٤(   .٧/٢٧٦ا
" لنجبنياجلر "اإلسنوي فسّ  أنّ  اتالذي وقفت عليه يف املهمّ كذا يف النسختني، ولكن  )٥(

  .٤/٤٢١ات املهمّ  :ظرين ، ولعّله تصحيف يف املطبوع.ذا التفسري



 

      ١٨٧ 
 

الصواب  :وقيل .)١(سآلا ْشبُه َوَرقَ يُ له َوَرق  هو نبت : اخلادمال يف وق

  و"مردقوش".  ،)٢()"شَمرزجو (" :وليس من كالم العرب يقال له ،سقاط النون

لفارسيّ     )٣(. يريدون به أوراقه ،ة: ميت اآلذانومعناه 

لفتحَـ مـ: الالقاموسوقال يف   ،"وشُمرَزنكُ " :َمْرَدُقوش ُمَعّربـال ،رزجوش 

   .السَّمَسقوَعَربّيته: 

 ،فتحوا امليم. والزعفرانُ  ،)٤(]ُمْردَُكوش[ ُمَعرَّب َمْرَزجنوشـ، الُقوشْردَ مَ ـالوقال قبله: 
ُ َواللَّ  ،السوادِ   )٥(شطها َيضِرُب إىله املرأة يف مُ جتعل ،َوِطيبٌ     )٦(.نذُ األُ  نيِّ

   

                                                      
سية، له أنواع عديدة، وينبت اآلس يف الرباري يف سفوح شجر من الفصلية اآل :اآلس )١(

ر  اجلبال، ويزرع يف املناطق ذات املياه الكثرية، ويف املستنقعات، وعلى ضفاف األ
ن، له فروع عديدة ملساء، عليها غدد، هلا روائح يْ والسواقي، يرتفع إىل أعلى من مرتَ 
غب، ومثاره عنبية رية، خالية من الز أزهاره بيضاء صغعطرية، وأوراقه دائمة االخضرار، و 

لنبات  ذات لون أبيض، مائل إىل الصفرة أو الزرقة. ينظر: قاموس الغذاء والتداوي 
 .٢٢لألستاذ أمحد قدامة ص: 

 يف (ب): مزرجوش. )٢(
اية كتاب احلجّ (من اخلادم  )٣(  .١٣٦ص:  )بداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 
ب:  .ْه ُكوشْ ُمْردَ : يف القاموسو  .يف النسختنيكذا  )٤( ينظر القموس احمليط احمليط 

ط. دار الكتب  ٢/٤٤١ط. مكتبة السعادة مبصر، و ٢/٢٨٧الشني، فصل: امليم 
 ط. مؤسسة الرسالة. ٦٠٥العلمية، وص: 

دة هنا: ثبت يف القاموسكذا يف النسختني، وامل  )٥(  . ينظر: املراجع السابقة.[احلمرة و] ز
فصل السني ، و ٦/٣٤٦، وينظر: لسان العرب فصل الالم  ٦٠٥ط ص: لقاموس احمليا )٦(
ج العروس للزبيدي ١٠/١٦٤ملهملة ا  ).م ر د ق شمادة: ( ١٧/٣٨٠، و



 

      ١٨٨ 
 

  .)١(زجنوشاليامسني املر  :السَّمَسقُ  القاف:وقال يف 

  .] ْيُمَرانُ ُهَو الضَّ وَ  ،يِّ سِ اْلَفارِ  انِ الرَّْحيَ وَ  قوله: [

ء ساكنة ،هو بضاد معجمة مفتوحة : اتاملهمّ قال يف  ش: ميم  مثّ  ،بعدها 

 ،)٣()ارسيّ لفلرحيان ا)٢(األميان ره يف كتابوفسّ ، يف كتبه(هكذا ضبطه النووي  ،مضمونة
  علم من ذلك حقيقته.وال يُ  ،به )٤(ر الرحيان الفارسي يف احلجّ وفسّ 

 يف )٥(حكاها ابن بـَّري ،قليلةه لغة أنّ  وما ذكره النووي يف ضبطه هو كذلك إالّ 
  .)٦(حواشي الصحاح

   

                                                      
ب: القاف، فصل: السني  )١(  .٨٩٥ص: القاموس احمليط، 
 .٢٨٠حترير ألفاظ التنبيه للنووي ص:  )٢(
 من (ب).سقط ما بني القوسني  )٣(
 .١٤٢املرجع السابق ص:  )٤(
، ابن أيب الوحش: ار املقدسي األصل املصري، أبو حممدي بن عبد اجلبّ عبد هللا بن برّ  )٥(

ني. ولد ونشأ وتويفّ من علماء العربيّ  ، اءغلط الضعفاء من الفقه من كتبه:.  مبصرة النا

التنبيه مطبوع بــ لى صحاح اجلوهريعحواش نحو، ويف ال شرح شواهد اإليضاحو

. بالتعريب واملعرّ ، حواش على درة الغواص للحريريو ،واإليضاح عّما يف الصحاح

ومعجم ، ٢/٣٤وبغية الوعاة ، ١/٢٦٨وفيات األعيان هـ. ينظر:  ٥٨٢سنة   تويفّ 
ء   .٧٤- ٤/٧٣ركلي ، واألعالم للز ١٢/٥٦األد

 . أقف عليه فيهمل  )٦(



 

      ١٨٩ 
 

زوم به يف  -واملعروف  وفتح  ،لواو انُ رَ ومَ الض :- )١(الصحاحوهو ا

  انتهى  )٢(.امليم

َأِو الرحيان  ،ران من رحيان الربّ مَ وْ الضَّ  )٤()أو(، )٣()انرَ مَ يْ الضَّ (: القاموسويف 
  . )٦(الفارسي)٥(

  .] )٧(َواألُتْـُرجِّ  قوله: [

 ،وإسكان التاء بينهما ،اهلمزة والراء هو بضمّ  : بشرح املهذّ قال يف  ش:

 ،ل أفصحواألوّ  ،)٩(حكاه اجلوهري وآخرون ،)٨()جنُ رْ تُـ ( :اجليم ويقال وتشديد
  )١٠(.وأشهر

  

                                                      
ج اللغة ينظر:  )١( )، وينظر: املصباح املنري ضمر( :مادة ٦٨٤للجوهري ص: الصحاح 

 فصل: الضاد املعجمة. ٤/٤٩٣)، ولسان العرب ض م ر( ٢/٣٦٤
  .٤/٤٢٠: املهّمات )٢(
 يف (ب): الضمران. )٣(
 (ب): و.يف  )٤(
 أ]./١٤[ )٥(
ب: الراء، فصل: الضاد ص: القاموس احمليط )٦( من الشجر.  وهو ضرب .٤٢٩، 

 . ٤/٤٩٣وينظر: لسان العرب حرف: الراء، فصل: الضاد املعجمة 
 ،حامضهة، جَّ رُ تْـ فاكهة معروفة الواحدة أُ  :التـُُّرْنجُ و ،التـُُّرْجنَةُ و ،األُتـُْرجَّةُ و ،األُتـُْرجُّ  )٧(

املصباح ينظر:  ف، وقشره يف الثياب مينع السوس.لَ الكَ مسكن غلمة النساء، وجيلو اللون و 
ب:  القاموسو ، (ت ر ج)مادة:  ١/٧٣املنري   ١٨٢ص:  التاء، فصل: اجليماحمليط، 

 يف (ب): تريج. )٨(
 .٢/٢١٨حرف: اجليم، فصل: التاء لسان العرب و ، ٢/٥٠٨ينظر: الصحاح  )٩(
موع:  )١٠(   . ٧/٢٧٦ا



 

      ١٩٠ 
 

  .] )١(َوالنَّارَْنجِ  قوله: [

  )٢(.كرنْ ب هو معرّ  : القاموسقال يف  ش:

َ  قوله: [   .] رِ يْ زِ اَأل

  .)٤(لبَ وهو التَّا )٣(-  رهله وكسّ بفتح أوّ  -ر زْ مجع بَـ  ش:

  .] )٥(اءِ احلِنَّ وَ قوله: [

  ،اءةوالواحدة حنّ  ،اسم جنس )٦()ممدود(هو   :بشرح املهذّ قال يف ش: 

 )٧(. وقثاءة ،اءثَّ كقِ 

  

                                                      
ة. قيل: إّن أصله من الصني، ومثر : جنس شجر، مثمر من الفضيلة الربتقاليّ النارنج )١(

ها عطرية، النارنج: ُكرَّية كبرية، ذات لون برتقايل، حممر وخشنة، ولّبها حامض جّداً، وأزهار 
لنبات لألستاذ املقطر املعروف. ينظر: قاموس الغذاء والتداوي  يستخرج منها ماء الزهر

ب: النون ٧٢٥أمحد قدامة ص:   .٩١٣-٢/٩١٢، واملعجم الوسيط 
ب: اجليم، القاموس احمليط )٢(  .٢٠٧ص:  فصل: النون، 
 ،ارأبـْزَ : ومجعهر فيهما، كسَ : بزور، والتابل، ويُ مجعهيبذر للنبات،  حبّ  كلّ   :رزْ ـبَ ِـ ال )٣(
ب: الراء، فصل: الباء، وينظر:  .يرزِ وأَ  ب ( :مادة ١/٤٧املصباح املنري القاموس احمليط 

 .)ز ر
زير الطََّعام :التابل )٤( )، ت ب لمادة: ( ١/٧٢ينظر: املصباح املنري  .لابِ وَ تَـ مجعه:  .أ

ب: التاء   .١/٨٢واملعجم الوسيط 
د وهو مشدّ  ،معروف :احلناء : )ح ن أ( مادة: ٨٣ص:  قال يف خمتار الصحاح )٥(

 . ممدود
 (ب): مدود. يف )٦(
موع   )٧(   ٧/٢٧٦ا



 

      ١٩١ 
 

  

َرجِ الشَّ وَ قوله: [   . ] )١(يـْ

 ............ )٢([ كذا ]ش: 

  .] َمْنُشوشِ ـال قوله: [

لنون : بشرح املهذّ قال يف  ش:  :هومعنا ،رةوالشني املعجمة املكرّ  ،هو 

  )٤(. )٣()رالنّ ( يُّ لِ غْ مَ ـال

   

                                                      
َرج )١(  ،شريج :ا قيل للدهن األبيض وللعصري قبل أن يتغّري مبّ ور  ،دهن السمسم : هوالشَّيـْ

ملاء احلار، أو وهو بفتح الشني ،به لصفائه تشبيهاً  ، ويستخرج بطحن السمسم وعجنه 
لة العصر املعر  إنّه  ) وقال: ش ر جمادة: ( ١/٣٠٨ وفة. ينظر املصباح املنريعصره 

. وينظر:  إنّه ليس عربّياً  ، لكن قال النووي: ٢١١حترير ألفاظ التنبيه ص: ، و  معّرب

لنبات ص:   .٣١١قاموس الغذاء والتداوي 
 .فراغجمّرد  طمس، ويف (أ)يوجد يف (ب) مثّ  كذا )٢(
لبان. )٣(  يف (ب): 
موع  )٤( ذيب٧/٢٧٧ا )، والنظم نشّ ب: ( ١١/١٩٣اللغة للهروي  ، وينظر: 

)، ولسان العرب حرف: نشش( ٥/٥٦ة يف غريب األثر والنهاي ،١/١٩٥املستعذب 
  .٦/٣٥٤الشني، فصل: النون 

خذ سليط السمسم، فيحمى ؤْ أن يُـ فهو مبعىن خلط،  :: املخلوط، من فعل نشّ وششُ نْ مَ ـالو
، ودهن املنشوش: مربَّب يعصر مثّ  ،ر اخلالف، ويرتك حىت ينضجّ يطرح فيه زه ىف النار، مثّ 

، لسان العرب حرف: ١/١٩٥ أو الطيب، ّمث يعتصر. ينظر: النظم املستعذب ،ملسك
  .٦٠٧ص: ب: الشني، فصل: امليم  ، والقاموس احمليط٣/٣٥٤الشني، فصل: النون 



 

      ١٩٢ 
 

  .] ْأسِ الرَّ  ُمَصمََّمةِ  ارُورَةٍ قَ  قوله: [

لكسرو  ،ماملصِ  )١()مسدودة(أي:  ش:   )٢(ِسداد القارورة. ،هو 

  .] )٣(ةُ ْديَ َلزَِمْتُه الفِ  ،باً ِه ِطيْ نَـْعلِ َداَس بِ  وْ لَ وَ  قوله: [
                                                      

 يف (ب): مشدودة. )١(
ب: املالقاموس احمليط :ينظر )٢(  .١١٣٠ص:  الصاد :فصليم، ، 
وفداه  ،ه مبعىن واحد. يقال: فداه وفاداه: إذا أعطى فداء، فأنقذهوالفداء: كلّ ، والفدى ،يةدْ الفِ  )٣(

  . دىً فِ  :ومجعها ،عوض األسري: الفديةف ،بنفسه
ب احلجّ و أو ، ترك واجب :أو املعتمر بسبب ،ما جيب على احلاجّ  :- وتسمَّى دماً  -  الفدية يف 

ً يف ترك واجب، كالتمّتع والقران، أو غري مأذون فعل حمظور ، أو خمالفة النذر. وسواء كان مأذو
 ]١٩٦[البقرة:  چÁٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱÅٱٱÆٱٱÇچ: تعاىل الرمي بدون عذر، قولفيه، كرتك 

  ى الذبيحة. ال ُحيمل إّال عل: هناك سُ النُ و
  وأقسام دماء احلّج عند الشافعّية أربعة:

 دُم ترتيٍب وتقدير. -١
 دُم ترتيٍب وتعديل. -٢
 دُم ختيٍري وتعديل. -٣
 دُم ختيٍري وتقدير. -٤
  : أي: ال جيوز االنتقال إىل خصلة إّال إذا عجز عـّما قبلها. الرتتيب ومعىن
  : أي: يتخّري بني اخلصال الثالثة. التخيريومعىن 
  : أي: ينتقل إىل شيء قدَّره الشارع، ال يزيد، وال ينُقص.ديرالتقومعىن 
: أي: أن يقف على شيء غري ُمقدَّر من الشارع، بل يُقوِّمه. فال جيتمع ترتيب التعديلومعىن 

  وختيري، وال تقدير وتعديل. وسيأيت بيان أنواع وحاالت هذه األقسام.
لفدية و ذبح شاة  -١يتخّري بني ثالث خصال: هنا: فدية دم التخيري والتقدير، فاملراد 

م.  -٢ُجتزئ يف األضحية، وجيزئ ُسبع بدنة، أو ُسبع بقرة.  ّ التصّدق  -٣صوم ثالثة أ
كيلو تقريباً لكّل   ١٫٢بثالثة آصاع لستة مساكني، كّل مسكني نصف صاع (مدان). أي: 

، ١/١٩٦تعذب ينظر: النظم املس .غرام تقريباً  ٦٠٠يساوي ملسو هيلع هللا ىلص مسكني؛ إذ املّد النبوّي 
وحاشية ابن  ).ف د يمادة: ( ٢/٤٦٥، واملصباح ٤٦٩ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ص:



 

      ١٩٣ 
 

   

                                                      

-٥١٨، و٥٠٨- ٥٠٦، والتقريرات السديدة ص: ٥٩٢-٥٩١حجر على اإليضاخ ص: 
٥١٩. 



 

      ١٩٤ 
 

شرط املسألة أن يـَْعَلَق و  ،)٢(والنووي، )١(الرافعي هأطلق : اتاملهمّ قال يف  ش:

)٣(الشافعي كذا نقله املاوردي عن نصّ   ،به شيء منه
 ][)٥(. )٤(   

 )٧(. )٦(ونوأطبق عليه العراقيّ  : اخلادمزاد يف 
  

                                                      
 .٧/٤٦١ينظر: فتح العزيز  )١(
موع ٣/١٣٢ينظر: الروضة  )٢(  .٧/٢٧١، وا
 .٤/١١٢ري للماوردي ، واحلاوي الكب٢/١٥٢ينظر: األّم  )٣(
 ت من (أ).ليس )٤(
 .٤/٤٢٢ املهّمات )٥(
(املرازوة): قام مذهب الشافعّية على طريقَتني رئيسيَتني يف  اخلرسانيون، والعراقّيون )٦(

حامد االسفراييين أبرز : ويعّد أبو طريقة العراقيني: أّووهلماتدوين الفروع الفقهّية، 
: املاوردي، وأبو الطّيب الطربي، والبندنيجي، واحملاملي، وسليم منهمأعالمها، وتبعه مجاعة 

الرازي. وظّلت هذه الطريقة فريدة بني فقهاء الشافعّية، وقوهلا هو املعتمد حىت ظهور 
لصغري املروزي أّول : وتسّمى أيضاً: طريقة املراِوزة. ويعّد القّفال االطريقة اخلراسانّيني

: أبو حممد اجلويين، والفوراين، والقاضي احلسني، وأبو علي منهمأعالمها، وتبعه مجاعة 
ا أحسن تصّرفاً، وتفريعاً، وترتيباً غالباً.  ّ السنجي، واملسعودي. وتتمّيز طريقة اخلراسانيني 

ين، والشاشي، وابن مثّ ظهرْت طريقة اجلمع بني الطريقتني، ومن أعالمها العراقيني: الر  و
الصّباغ. ومن اخلراسانيني: املتوّيل، وإمام احلرمني، والغزايل. ينظر: املذهب عند الشافعّية 

 .٩ص: 
اية كتاب احلجّ (من اخلادم  )٧(  .١٦٤ص: ) بداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 



 

      ١٩٥ 
 

   

 .] )١(ةِ اللِّْحيَ وَ  سِ أْ الرَّ  رِ عْ شَ  نُ هْ دَ  قوله: [

جواز استعمال  موهِ : يُ )٣(والنووي، )٢(كالم الرافعي  : اتاملهمّ قال يف  ش:

 ،)٦(ةقَ فَ نْـ والعَ  ،)٥(والشارب ،)٤(كاحلاجب  ،الدُّهن فيما عدا اللحية من شعر الوجه
 - التنبيهشارح  -الطربي ض له والقياس: التحرمي يف اجلميع. وقد تعرّ  ،)٧(ينارَ ذَ والعِ 

  )٨(. يع شعر الوجه يف معىن اللحيةمج : الظاهر أنّ فقال

 )٩(.جه ه املتّ أنّ  : اخلادمويف 

                                                      
منت اإليضاح مع  إخل. ينظر:...أي: النوع الثالث من حمرمات اإلحرام: دهن شعر )١(

 . ١٦٣اإلفصاح ص: 
 .٣/٤٧١ينظر: فتح العزيز  )٢(
 .١/١٣٣ينظر: الروضة  )٣(
لشعر واللحم نالعظمامها  :انبَ اجِ احلَ  )٤(  ما حتجبان شيئاً ّ أل ؛بذلك ، ومسّيافوق العينني 

 ١/١٢١صباح املنري )، واملحجبمادة: ( ٢/١٤٣ينظر: مقاييس اللغة  .ْني يصل إىل العينَـ 
 ).ح ج بمادة: (

عتبار الطرفَ و  ،ىنَّ ثَـ وال يكاد يُـ ، الشعر الذي يسيل على الفم :بارِ الشَّ  )٥( ن   .نيشار
 ).ش ر بمادة ( ١/٣٠٨. ينظر: املصباح املنري بارِ وَ شَ  :واجلمع

ما بني الشفة السفلى  :وقيل ،ت الشفة السفلىهي الشعر النابت حت :قيل: ةقَ فَ نْـ العَ  )٦(
 :مادة ٢/٤١٨. ينظر: املصباح املنري قافِ نَ عَ  :واجلمع .والذقن سواء كان عليها شعر أم ال

 ).ع ف ق(
هو ما بني بياض األذن وبياض  العذار:و  .الشعر اخلفيف املقابل لألذن: الِعَذارَانِ  )٧(

 ، واملصباح املنري ١/٢٨املستعذب  ينظر: النظم الوجه.
حاشية (حتفة احلبيب على شرح اخلطيب . ينظر: املعتمدوهو  .٤/٤٢٣ املهّمات  )٨(

  .٢/٤٨١ يمِ رَ يْـ جَ لبُ ل) البجريمي
اية كتاب احلجّ (من اخلادم  )٩(  .١٧٤ص: ) بداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 



 

      ١٩٦ 
 

رَعُ  قوله: [ ُبُت ِبَرْأِسِه َشْعرٌ  - ،رَْأَسهُ [ )١(َوَلْو َدَهَن األَقـْ َذا  َوُهَو الَِّذي الَ يـَنـْ

َْسَ  ،)٣(]- )٢(الُدْهنِ    .] َفالَ 

ّ  اعلم : اخلادمقال يف  ش:    )٤(مشَ خْ م قالوا يف األَ أ

   

                                                      
واملصباح  ،١/٢٥١. ينظر: خمتار الصحاح الذى ذهب شعر رأسه من آفة: عرَ قْـ األَ  )١(

ب: العني، فصل: القاف)، والقاموس احمليطق ر عمادة: ( ٢/٤٩٩املنري  ص:  ، 
٧٥٠ . 

 . ٤/٢٦٩اية املطلب  ع له نبات شعر ال يتوقّ  قّيده إمام احلرمني بقوله:  )٢(
بت يف مجيع نسخ  وهو النسختني،املعقوفني من ما بني سقط  )٣(  منت اإليضاحو

دار البشائر . ينظر: منت اإليضاح ط. اليت وقفت عليها املطبوعة حاشية ابن حجرو

، وحاشية ابن حجر على ٥١: دار الكتب العلمية ص: .، وط١٦٣ص:  اإلسالمية
دار احلديث ص:  .، وط٩٦:دار الفكر ص .ط، و ٢٣٣ط. األسدي ص: اإليضاح 

  .١٩٠املكتبة السلفية ص:  .، وط١٨٠
ب: اخلاء مع الذي ال جيد ريح شيء. ينظر: النهاية يف غريب األثر :مشَ خْ األَ  )٤(  ،

)، وحترير ألفاظ التنبيه خشممادة: ( ١/٢٥٦، واملغرب يف غريب املعّرب ٢/٣٥الشني 
 .٢٩٧ص: 



 

      ١٩٧ 
 

  )٣(. )٢(؟!فما الفرق ،)١(جتب الفديةإذا شّم الطيب، 

َنهُ  )٤(َدَهَن األَْمَردُ  وْ وََكَذا لَ  قوله: [ َْسَ  ،َذقـْ   .] َفالَ 

ة أن ل نبات اللحيّ وينبغي إذا كان يف أوّ  ،)٥(كذا أطلقوه : اخلادمقال يف ش: 

   ؛)٦(بدواء تعليه كالمهم يف استعجال اإلنبا ويدلّ  ،حيرم
   

                                                      
موع  )١(  .٧/٢٧٣بال خالف. ينظر: ا
وتنمّية الشعر املنايف حلديث:  ،ملا فيه من التزيني ؛أنّه حيرم استعمال الدهن :لفرقلعّل ا )٢(

 جد الشعر،ى ذلك إذا وُ تّ مور به ذلك، وإّمنا يتأَ نه املأْ أْ ، أي: شَ  َأْشَعُث َأْغبَـرُ َواحلَاجُّ 

ملن  وكذا  مفقود،مع األقرع وهو  نتفاع الدهن،فمناط احلكم يتعّلق بذات الشعر وتزيينه 
طنها، خبالف التطيّ كان يف رأسه شّجة ف إذ  ؛استعماله فإنّه حيرم مطلقَ  ،بجعل دهناً يف 

ُملهي عّما يعنيه. وهلذا عّلل النووي ـاملقصود من منع الطيب: قطع اعتياد التطّيب، ال
 ،استعمال الطيب مع العلم بتحرميه جده وُ ألنّ  وجوب الفدية على األخشم بتطّيب فقال: 

. ينظر: أو غريها من شعوره اليت ال ينفعه نتفها ،كما لو نتف شعر حليته  ،وإن مل ينتفع به

موع: ٤/١٦٧، والبيان للعمراين ٤/٢٦٣طلب اية امل شرح كفاية النبيه ، و ٧/٢٧٣، وا
السنن ، و ٢٣٤- ٢٣٣، وحاشية ابن حجر على اإليضاح ص: ١٩٨-٧/١٩٧التنبيه 

ر أليب يوسف ٩١٠٩٠م (رق ٥/٩٣)، والكربى ١٥٤١رقم ( ٢/١٥٥الصغرى  )، واآل
 ).٤٧٣رقم ( ١/٩٩
اية كتاب احلجّ (من  اخلادم )٣(  .١٧٥ص:  )بداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 
ذيب اللغة اَألْمَرد )٤( مرد، رمد، : (مادة ٨٤/ ١٤: الذي ليس يف وجهه شعر. ينظر: 

 ). مدر، مرد
 .٧/٢٤٦موع ، وا٢/٤٠٩، والروضة ٣/٤٧١ينظر: فتح العزيز  )٥(
مغين ، و ٥/٨٠للدمريي  النجم الوهاج يف شرح املنهاج، و ١١/٤٦٩اية املطلب ينظر:  )٦(

 .٣/١٣٤للشربيين  احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج



 

      ١٩٨ 
 

  )٢(.د إطالق الرافعي اليقيّ ف ،)١(ع له نبات شعرال يتوقّ  نمَ ـبِ األقرع  د اإلمامُ وهلذا قيّ 

  ].  )٣(َعَصى َعَلى اَألَصحِّ  ،رَْأَسهُ  َلْو َدَهَن َحمُْلوُق الشَّْعرِ  قوله: [

الرافعي  نّ إ :ُمَقابَله وقال الكفايةيف  ح ابن الرفعةصحّ  : اخلادمقال يف ش: 

   .)٤(ل اإلمامَ صحيح األوّ تبع يف ت

ّ  ،ة املرأةعليه حليّ  تردّ  ،ثريه يف حتسني الشعر وما علََّل به ِمنقال:  هة ا مشوّ فإ

  )٦(. )٥(ومع ذلك جيب يف دهنها الفدية ،لقةللخِ 

   

                                                      
اية املطلب  )١(  .٤/١٦٥، والبيان ٤/١١٠حلاوي الكبري ينظر: او  .٤/٢٦٩ينظر: 
اية كتاب احلجّ (من اخلادم  )٢( -١٧٥ص:  )بداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 

١٧٦. 
 .١٦٣. منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ]ةُ يَ دْ الفِ  هُ مَ زِ لَ وَ [بقّية عبارته يف املنت:  )٣(
اية املطلب  )٤( مثّ ذكر  ،الرافعي املسألة. ذكر ٣/٤٧١، وفتح العزيز ٤/٢٦٩ينظر: 

كر املسألة: ني بعد ذِ )، ولكن قال إمام احلرمَ ني وصّحح الثاين (أي: وجوب الفديةالوجهَ 
ه مل يستعمل الدهن يف فإنّ  ،يلزمه الفدية اله أنّ  :ففي املسألة وجهان: أظهرمها يف القياس

لتصحيح. ، فلم ه تنمية للشعور، ومنابتهافإنّ  ،يلزمه الفدية :شعر. والثاين  يصرّح 
عن القاضي حسني عّلة وجوب الفدية عليها ، ونقل ابن الرفعة ٧/١٩٨كفاية النبيه  )٥(

يز -  وإن مل يكن هلا مجال يف اللحية -املرأة  ألنّ  فقال:  ا  ،فا ينقص القبح الذى 

لتدهني فالتحقتْ  ،بسبب اللحية  .  لرجل ىف ترجيل حليته 
اية كتاب احلجّ بداية (من اخلادم  )٦(  .١٧٦ص: ) الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 



 

      ١٩٩ 
 

  .] ِمثَ أَ  ،رَ آخَ  مٍ ُحمْرِ  ٌم َشْعرَ ُحمْرِ  وْ أَ  ،لٌ َال َق حَ لَ حَ  ِإنْ فَ  قوله: [

حرام : صورة املسألة : اخلادمقال يف : ش أن يكون احلالق عاملاً 

  )١(.احمللوق

ِِ  )٢(]انَ كَ [فِإْن  قوله: [   .] ُلوقِ َمحْ ـى اللَ ُة عَ ْديَ الفِ فَ  ،هِ ْذنِ َحَلَق 

جياب  : اخلادمقال يف  ش:  الفدية على احمللوق مع أنّ استشكل اجلزم 

   )٣(فكيف ُقدِّم اآلِمُر عليه؟ ،احلالق مباشر

إىل  )٤()ننظر(مل  ،فإن عاد ،اعدة فيما مل يـَُعد نفعه ِلآلِمرتلك الق أنّ  :هوجواب
ً وأمر قصّ  كما لو غصب شاةً ،  قطعاً املباشرة  على الغاصب  )٦(فالضمان ،هابذحب )٥(ا

ين يفوهلذا  ؛قطعاً  ّ  :البحر قال الرو فقد انفرد  - وإن اشرتكا يف احملظور –ما أل

  . )٨(لرتفه)٧(احمللوق 

                                                      
اية كتاب احلجّ (من اخلادم:  )١(  .١٩٧ص ) بداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 
. وينظر: ١٦٥منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  وأثبته من ،سقطت من النسختني )٢(

 .٢٣٥حاشية ابن حجر على اإليضاح ص: 
 تْ مَ دِّ قُ  ،أو الغرور واملباشرة ،إذا اجتمع السببإىل القاعدة الفقهّية:  يشري  )٣(

 .١/٢٥٩. ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي املباشرة
 يف (ب): ينظر. )٤(
ج العالَقصَّاب )٥(  .٤/٤٢روس : اجلزّار: ينظر: 
بت يف ذمة الغري، أو إحضار من هو عليه، أو :الضمان )٦( عني مضمونة.  هو حّق 

 .٢٦٥وكفاية األخيار ص: ، ٣/١٩٨ينظر: مغين احملتاج 
 /أ].١٥[ )٧(
ين  حبر املذهب )٨(  .٣/٤٥٧للرو



 

      ٢٠٠ 
 

نّ طيّ الوأجاب القاضي أبو  تالف  أَمر وَمن ،)١(احملرم كالوديعةالشعر يف يد  ب 
ا دون املباشر لإلتالف ،يدهيف  وديعةً    )٣(. )٢(لزمه ضما

َ   نْ َِ  - هِ ْن َحَلَق بَِغْريِ ِإْذنِ إِ وَ  قوله: [  وْ أَ  ،هِ يْ لَ ى عَ ُمْغمً  وْ أَ  ،ُمْكَرهاً  وْ أَ  ،ً مائِ َكاَن 
  .] قِ لِ اى احلَْ لَ عَ  ةَ يَ دْ َألصحُّ َأنَّ الفِ فَا - َسَكتَ 

   :فيه أمران ش:

ه ال فرق بني أن يكون الشعر قد إطالقه يقتضي أنّ  : اتاملهمّ قال يف  األول:

: الظاهر فيما دخل وقته  التنبيهلكن قال الطربي شارح  ،ال )٤()أم(دخل وقت حلقه 

  .  ه ال فدية فيه قطعاً أنّ 

   

                                                      
ألّن  ؛شعره الوديعة:م، و: احملر مودَعـالهو هللا تباركه وتعاىل، و: يف املسألة مودِعـفال )١(

 .٣/٤٧٨استحفاظ الشعر يف يد احملرم جاٍر جمراها. ينظر: فتح العزيز 
ايينظر:  )٢( ب ما جيتنبه احملرم من كتابالتعليقة الكربى (من بداية كتاب الصيام إىل   ة 

رسالة  ،١٠٢١ص: احلّج) للقاضي أيب طّيب الطربي، حتقيق: فيصل شريف حممد، 
  ه. ١٤٢١- ١٤٢٠جامعة اإلسالمّية (املدينة املنّورة) سنة/ ماجستري، يف 

 .٣/٥٨٤للدمريي  النجم الوهاج يف شرح املنهاجوينظر: 
اية كتاب احلجّ (من اخلادم  )٣(  .١٩٧ص: ) بداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 
 يف (ب): أو. )٤(



 

      ٢٠١ 
 

فتياتهً ال يبعد جعله متعدّ  ،نعم قال:  َْ حّىت  )٢(])١([   )٣(. مث 

 ،ضعيفة )٤(الفدية على احلالق طريقة سكت من أنّ إذا ذكره فيما  ماالثاين: 
ّ : بشرح املهذّ و، )٥(الروضةح يف صحّ مُ ـوال    .ا على احمللوقأ

 ،عاقل ،هو مستيقظو  -إذا حلق إنسان رأس احملرم : بشرح املهذّ وعبارة 

  مشهوران:  فطريقان - ه ساكتغري مكره لكنّ 

ذنهأنّ  :هماأصحّ  وال  ،قوًال واحداً فتكون الفدية على احمللوق  ،ه كما لو حلق 
   .يةر أو عا ،وديعة الشعر عنده نّ أل ؛يءمطالبة على احلالق بش

ن من ت متمكّ وهو ساك -ة أو الوديعُ  ،العاريةُ  )٦()تلفتْ أُ (إذا  :نيْ وعلى التقديرَ 
  .يكون ضامناً  - املنع

   

                                                      
السبق إىل الشيء دون االئتمار. يقال: فالن ال  : افتعال من الفوت، وهواالْفِتَيات ١

ج اللغة  مادة:  ١/٢٦٠يُفتات عليه، أي: ال يَعمل شيء دون أمره. ينظر: الصحاح 
ف مادة: ( ٢٤٤)، وخمتار الصحاح ص: فوتمادة: ( ٤/٤٥٧)، ومقاييس اللغة فتت(

 ).و ت
 سقطت من (أ). )٢(
  ٤/٤٢٨ املهّمات  )٣(
كأن حيكي   ،: حكاية نقل املذهب، وقد ختتلفيف مذهب الشافعي "الطريق"راد بــامل )٤(

وقد  .أو وجهاً واحداً  ،ني، والبعض اآلخر قوًال واحداً أو وجهَ  ،نيبعضهم يف املسألة قولَ 
ليعربون قليالً عن الطريقَ  موع ني  لعكس. ينظر: ا ، ومغين احملتاج ١/٦٦وجَهني، و

اية احملتاج ١/١٠٥  .١/٤٩، و
 .٣/١٣٧ينظر: روضة الطالبني  )٥(
 يف (ب): تلفت. )٦(



 

      ٢٠٢ 
 

 )١(. كون على اخلالفتف ،أو مكرهاً  ،ئماً  هلو حلقكما ه  أنّ  :الطريق الثاينو

  هذه عبارته.

ُه تَ بَـ الَ ُمطَ  وقِ ْلَمْحلُ َفلِ  ،)٢(ااِجهَ ْخرَ ُق ِمْن إِ اْمتَـَنَع احلَالِ  وْ لَ  ،ى اَألَصحِّ فـََعلَ  قوله: [
  .] ى اَألَصحّ لَ ا عَ هَ اجِ ْخرَ ِِ 

واحملرم   ،الشعر يف يد احملرم كالوديعة بناًء على أنّ  ذلك ذكر الرافعي أنّ  ش:
  .)٣(ف يف يدهلَ تْـ يُـ و  ،خذ منهؤْ خصم فيما يُـ  واملودَع ،كاملودَع

وجزم  ،ع قد ذكرها الرافعي يف ثالثة مواضعخماصمة املودَ و  : اتاملهمّ قال يف 

نّ    على عكس ما ذكره هنا:  ،ماصِ ال خيُ ه يف مجيعها 

  .)٥())٤(يف أثناء الباب الثالث(يف كتاب الرهن  أحدها:

  .)٦(يف كتاب اإلجارة والثاين:

  .)٧(يف كتاب السرقة والثالث:
   

                                                      
موع )١(   .٧/٣٤٩ ا
 .٣/١٣٨، والروضة ٤/٤٧٨ة. ينظر: فتح العزيز قدر المع قّيد الرافعي والنووي امتناعه  )٢(
 .٣/٤٧٨تح العزيز ف )٣(
 .٥٠٩- ٤/٥٠٨ينظر: املصدر السابق  )٤(
 ن (ب).ما بني القوسني سقط م )٥(
 .٦/١٦١ينظر: فتح العزيز  )٦(
 .١١/١٩٤ينظر: املصدر السابق  )٧(



 

      ٢٠٣ 
 

أيضاً يف  )٢(وهو املشهور ،)١(بعه النووي يف هذه املواضع على عدم املخاصمةوت
  املذهب.

جيوز للمحلوق مطالبة احلالق  ال هأنّ  ،هنا املشهور أنّ  علمتَ  ،ذلك وإذا علمتَ 
نّ ه قد صرّ فإنّ  ،خراجها على خالف ما ذكره هنا  مثّ  ،عه كاملودَ ة على أنّ املطالبة مبنيّ  ح 

ض ومل يتعرّ  ،كذلك  هه ليس األمر فير هو أنّ وقد قرّ  ،مٌ صْ ع خَ املودَ  إنّ : )٣(زاد عليه فقال
كما ذكرها يف   ،يف اإلجارة بل ذكرها ،يف هذا الباب الشرح الصغريللمسألة يف 

   .الكبري

 ض للبناءِ ومل يتعرّ  ،)٤(يطالب لمحلوق أنلِ  أنّ  :الروضةح النووي يف وصحّ 

  والتعليل الذي ذكره الرافعي.
   

                                                      
 .١٠/١١٣، و٥/٢٤٣، و١٣٨- ٣/١٣٧ينظر: روضة الطالبني  )١(
وذلك إذا   ،لإلمام الشافعيأو األقوال  ،نيهو الرأي الراجح من القولَ : عند الشافعّية املشهور )٢(

، وال يعّرب هو املشهور اإلمام الشافعي حينئذٍ فالراجح من أقوال  ،فاً ني ضعيكان اإلختالف بني القولَ 
  . ف دليلهعُ الذي ضَ  :الغريب ويقابلهيدة. دبه إّال عن األقوال اجل

: ما قوي اعتبار كونه يف املذهب، واشتهر أنّه منه، فيقابل املشهور، وهو أقوى اَألْشهرو
اية احملتاج ١/١٠٦ملغين احملتاج منه. ينظر: ا ، ١٠٠، ورسالة التنبيه ص: ٥١- ١/٤٥، و

 .١١٠-١٠٩و
 .٣/٤٧٣ أي: الرافعي يف فتح العزيز )٣(
 ١٣٨- ٣/١٣٧روضة الطالبني  )٤(



 

      ٢٠٤ 
 

، )٢()قاله(ليس األمر فيه كما  ضح أنّ وقد اتّ  ،)١(ذبشرح املهّ يف  وكذلك ذكر

  .انتهى )٣(. همْ فاعل

َشَر إِ وَ  قوله: [ َ سِ ْن    .] )٤(َفَال َشْيَء َعَلْيِه ِبَال ِخَالفِ  ،ياً َ

   )٥(.تبع يف نفي اخلالف الرافعي ش:

   )٦(.اً من نفي اخلالف غريب جدّ  ما قاله نّ إ  :اتوقال يف املهمّ 

املباشرة هنا تنطبق على مسائل  أنّ  )٩(والغزايل ،)٨(قول اإلمامإىل  )٧(واستند
  )١٠(خالفاً.وفاقاً و ، النقض

                                                      
موع  )١(  .٧/٣٤٧ينظر: ا
 يف (ب): قال. )٢(
  (مع حذف قليل). ٤٢٨- ٤/٤٢٧ املهّمات  )٣(
ضح مع أي: النوع ا )٤( لسادس من حمرمات اإلحرام: اجلماع، ومقّدماته. ينظر: منت اإل

 .١٦٩اإلفصاح ص: 
 .٣/٤٨٧ينظر: فتح العزيز  )٥(
  .٤/٤٤٤ املهّمات )٦(
 أي: اإلسنوي. )٧(
املباشرة املوجبَة للفدية، مبا يوجب نقض (أي: األصحاب) وضبطوا  قال اجلُويين:  )٨(

ينطبق  مسائل املالمسة يف الطهارة تنقسم إىل وفاق وخالف، واألمر يف احلجّ  الطهارة، مثّ 
 .٤/٣٤٧املطلب  اية. على قياسها، وفاقاَّ وخالفاً 

 .٢/٦٩١ينظر: الوسيط للغزايل:  )٩(
سياً، أو بشهوة، أم ال.  جبأي: فت )١٠( الفدية مطلقاً، سواء كانْت املباشرة عمداً، أو 

 ، مع املراجع السابقة.٤/٢٢٤ينظر: احلاوي الكبري 



 

      ٢٠٥ 
 

والذي قاله الرافعي ه اخلالف. يف نفيِّ  بعضهم الرافعيَّ  زع : اخلادموقال يف 

سياً  اإلمجاع على أنّ )١(][ده حكاية الشافعي ويؤيّ  ،صحيح ب وجِ ال يُ )٢(اجلماع 
  )٤(.ماته أوىل فمقدّ  ،)٣(الفدية

 هِ لِ صْ  أَ ِيف  وْ أَ  ،لٍ و كُ أْ مَ  يٍّ شِ حْ وَ  هِ لِ صْ  أَ ِيف  وْ أَ  ،يٍّ شِ حْ وَ  يٍّ رِّ بَـ  انٍ وَ يَـ حَ  لِّ كُ  قوله: [
  .)٥(]ُكوٍل َمأْ 

  . )٧(الروضة وتبعه يف ،)٦(هذه عبارة الرافعيش: 

د من َحَيوان البَـرِّ املتولّ  وذلك ألنّ  ؛عبارة غري صحيح وهي : اتاملهمّ قال يف 

  م: ة أقساستّ 
   

                                                      
 من (أ). ليست )١(
 أ]./١٦[ )٢(
  مل أجده يف األّم رغم البحث. )٣(
اية كتاب احلجّ (من  اخلادم )٤(  ٢٥٦: ) صبداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 

 (مع حذف).
 فقال: ،يف النوع السابع من حمّرمات اإلحرام، وهو إتالف الصيدشرع النووي  )٥(
إلحرام إتالف كّل حيوان...][ إخل. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  فيحرم 

١٧٨. 
 .٤٩٢- ٣/٤٩١فتح العزيز شرح الوجيز  )٦(
 .٣/١٤٤روضة الطالبني  )٧(



 

      ٢٠٦ 
 

ب ئْ د بني الذِّ ع املتولّ كالسب  ،ا مأكولأحدمه ،ْني يـَّ بني وحشِ  دُ املتولّ  أحدها:
  .)١(عبْ والضَّ 

  والشاة. )٣(ْيب د بني الظَّ كاملتولّ   ،أحدمها وحشيّ  ،نيكولَ أْ مَ بني  )٢()داملتولّ ( الثاين:و

كحمار الوحش ومحار   ،غري مأكول وأهليّ  ،مأكول د بني وحشيّ املتولّ  الثالث:و
  األهل.

 شواملتوحّ  ،كولأْ مَ ـكال منها يف أصله ال يف أنّ  وهذه األقسام الثالثة قد اشرتكتْ 
  وال إشكال يف حترميها. ،معاً يف ذات واحدة

منهما ال يقتضي اإلحرام  كلّ ،نيبني شيئَ  )٤()دةفمتولّ ( ،خرىا الثالثة األُ وأمّ 
  حترميه: 

 داً بني وحشيّ وهو أن يكون متولّ  ،ي: الثالثعكس املذكور قبله أ :)٥()أحدها(
  .د بني الذئب والشاةكاملتولّ   ،كولأْ مَ  وإنسي ،كولأْ غري مَ 

                                                      
يلة الضبعية ورتبة اللواحم أكرب من الكلب وأقوى، صِ : جنس من السَباع من الفَ الضَّْبع )١(

قويَّة الفكني. وِضباع وهو مجع للذكر واألنثى، واجلمع للذكر: َضَباعني.  ،وهي كبرية الرأس
جلعريعروف عند العامّ وهو م  ٢/٣٥٧، واملصباح ١٨٢تار الصحاح ص: ينظر: خم .ة 
ب: الضاد، ض ب عمادة ( ، واإلفصاح ص: ٥٣٤- ٢/٥٣٣)، واملعجم الوسيط، 
 ).٢حاشية رقم ( ٤٧٨

 سقطت من (ب). )٢(
وفات القرون أشهرها الظيب العرّيب، الظَّْيب  )٣( ت من ذوات األظالف وا : هو جنس حيوا

َية، ومجعه: ثالثة: َأْظٍب، والكثري:  ويقال له: الغزال األعفر. الَظْيب اسم للذكر، واألنثى: ظَبـْ
م مادة: (ظ ب ي)، واملعج ٢/٣٨٤، واملصباح ١٩٦ِظَباء. ينظر: املختار الصحاح ص: 

ب: الظاء،   .٢/٥٧٥الوسيط 
 يف (ب): فمتوّلد. )٤(
 سقطت من (ب). )٥(



 

      ٢٠٧ 
 

احلمار  د بنيكاملتولّ   ،أحدمها وحشيّ  ،النؤكَ ني ال يُ حيوانَ د بني املتولّ  الثاين:و
  .زرافةوال

  .)١(كالبغل،أحدمها غري مأكول ،نيأهليّ د بني املتولّ  الثالث:و

ض م التعرّ واحد منها ال حير  كلّ   وهذه األنواع الثالثة ال نزاع يف عدم حترميها؛ ألنّ 
  ه.يْ لَ صْ واحد من أَ  لكلّ 

  .)٢(والعبارة السابقة تقتضي حترمي األّول من هذه الثالثة األخرية، وليس كذلك

وعلى  ،لِ وَ على التحرمي يف الثالثة األُ  بعبارة صحيحة تدلّ  املنهاج يف وقد عّرب 

حة يف الثالثة األ وكذا  :)٣(قلتُ  .مأكول بريّ  خرية فقال: اخلامس: اصطياد كلّ اإل
  )٥(. )٤(د منه ومن غريهاملتولّ 

   

                                                      
. الغَ بِ  :ومجع الكثرة ،الغَ بْـ أَ  :ةومجع القلّ . ةلَ غْ بَـ : واألنثى ،ابن الفرس من احلمار: البَـْغل )١(

ب:ب غ لمادة ( ١/٥٦، واملصباح ١/٣٧ر الصحاح ينظر: خمتا  )، واملعجم الوسيط، 
 .١/٦٤ء البا

 .١٤٧ -٣/١٤٥روضة الطالبني ، و ٣/٤٩٥فتح العزيز ينظر:  )٢(
 أي: النووي يف املنهاج. )٣(
  .٢٠٦املنهاج ص:   )٤(
  .٤٥١- ٤/٤٥٠ املهّمات  )٥(



 

      ٢٠٨ 
 

فقال: قال  اخليلَ  )٢(جيزالتع )١(استثىن شارح : اخلادميف قال  فائدة:

   ،)٣(مساعيل على عهد إ تْ سَ نِ ة فأُ وحشيّ  العلماء: كانتْ 
   

                                                      
اط مبصر يَ مْ ويل قضاء دِ  .حممد بن حممد بن حممد الصقلي فخر الدين: فقيه شافعي )١(

البن يونس املوصلي يف فروع الشافعية، قال  التعجيزالتنجيز يف تصحيح : فوصنّ 

سنة  . توّيف  ه يزيد فيه تصحيح اخلالف وبعض قيودأنّ  الّ وهو التعجيز، إالسبكي: 

 .٢/١٤٦وهدية العارفني  ٤/٢٣٦والدرر الكامنة  ٦/٣١طبقات السبكي هـ. ينظر: ٧٢٧
كتاب  د منهوجَ تُ  وصلي،للمالوجيز هو كتاب التنجيز يف تصحيح التعجيز اختصار  )٢(

 ).٢٢١(و ،)١٧٦٠٩ة/ بغداد (نسخة خمطوطة يف األوقاف العامّ  التنجيز
، ويقال: عند اَألْجَياد يف مّكة الذي كانت به اخليل اليت سّخرها هللا إلمساعيل  )٣(

ِمْيدَع. ينظر: معجم البلدان أجياد أجياداً إّال خلروج اخليل اجلياد منه مع السَّ  يما مسُّ 
  .١/١٤٣، وأخبار مّكة لألزرقي ١/١٠٥



 

      ٢٠٩ 
 

  )٣(. )٢(حلالاعتباراً  ؛بقتلها )١(وال جيب اجلزاء

َِّ  قِّ حلَِ  ؛اءُ زَ اجلَ  )٤()هُ مَ زِ لَ ( قوله: [   ].  )٥(كِ الِ مَ لْ لِ  ةُ مَ يْ القِ وَ  ،اَىل عَ تَـ  ا

   )٦(يدِ رْ بن الوَ ااإلماُم زين الدين يف ذلك  زَ لغَ أَ ش: 

                                                      
: لصيد املثليّ وإىل ما ليس مبثلّي. واملراد  -٢متلّي  -١ينقسم إىل:  جزاء الصيد )١(

؛ إذ املعلوم أّن احليوان ليس ال حتقيقاً التقريب من حيث الصورة والشبه يف اخللقة، والقيمة، 
صطالح الفقهاء.  ومثلّي من  -٢مثلّي من حيث الصورة، -١نوعان:  فاملثليّ مثلّياً 

ن وجب عليه هذا مَ  أنّ  :هنا ريالتخيّ ومعىن  ،ري وتعديلدم ختيّ  ،وهذا الدم حيث القيمة.
 -٣ ،أو اإلطعام بقيمته -٢ ،ذبح املثل من النعم -١وهي:  ، بني ثالثة أمورخمّري  ،الدم

 ،أن يعدل الدم :التعديلكسر. ومعىن ويكمل املن، من الطعام يوماً  مدّ  عن كلّ  ،أو الصوم
وقطع  -٢إتالف الصيد،  -١وجيب هذا الدم بسببَـْني:  رج بقيمته طعام.وخيُْ  ،مقوّ يُ  :أي

واملعيب  ،والسمني واهلزيل ،والصحيح واملريض ،يفدي الكبري والصغريفي الصيد فالشجر. 
، ]٩٥املائدة: [ چ½ٱٱ¾ېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱٱچٱقوله تعاىل:ها اللمماثلة اليت اقتض مبثله رعايةً 

اية كتاب أو خيتار الصوم.  ينظر: اخلادم (من بداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 
اية ، و ١٥٦تفسري اجلاللني ص: ، و ٣٥٢-٣٥١احلّج)، حتقيق: عبد املغين السلمي ص: 

 ).١اشية رقم (ح ٤٧٨، واإلفصاح ص: ٣/٣٥٠احملتاج 
، ٤/١٧٨هليتمي مع حاشية الشرواين البن حجر ا حتفة احملتاج يف شرح املنهاجينظر:  )٢(

نة  نة عن أحكام فروع الد  .٣٣٧- ١/٣٣٦ للمتوّيل ) كتاب احلج(وتتّمة اإل
اية كتاب احلجّ (من اخلادم  )٣(  .٢٧٩ص:  )بداية الباب األّول يف حمظورات احلّج إىل 
 لزمت.يف (ب):  )٤(
 .١٧٩. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: مملوكاً أي: إن كان الصيد الذي أتلفه  )٥(
 ر بن عمر بن حممد ابن أيب الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الورديعمر بن مظفَّ  )٦(

. مان (بسورية) وويل القضاء مبنبجولد يف معرة النع .خالكندي: شاعر، أديب، مؤرّ ي املعرّ 
ة ابن شرح ألفيّ ، وريخ ابن الورديــتاريخ، يعرف بيف ال ة املختصرتتمّ  :من كتبه

ا احلاوي الصغري يف فقه الشافعية جة احلاوينحو، ويف ال مالك . توّيف نظم 



 

      ٢١٠ 
 

   

                                                      

- ٢/٢٢٦للسيوطي  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: . ينظرهـ ٧٤٩ سنة حبلب
 .٥/٦٧ األعالم للزركلي، و ٢٢٧



 

      ٢١١ 
 

  : بقوله
  َقْد تـََفرََّعا )١(ْنيِ لَ صْ فـَرٌْع َعَلى أَ   ِعْنِدي ُسَؤاٌل َحَسٌن ُمْسَتْظَرفٌ 

  )٣( َة َواْلِمْثَل َمَعاَوَيْضَمُن اْلِقيمَ   َشْيٍء بِرَِضا َماِلِكهِ  )٢(]َقاِبضُ [

  .] كَّةَ ُغْسِل ُدُخوِل مَ  ةِ يَّ نِ فـَيَـْغَتِسُل بِ  قوله: [

  )٥(. )٤(ةبال نيّ  : يصحّ قال املتوّيل  : اخلادمقال يف ش: 

   

                                                      
ألصلني )١( راوه  ينظر: اإلفصاح لعبد الفّتاح م بقيمته.املثل يضمن مبثله واملتقوّ  أنّ  :ومراده 

 ).١حاشية رقم ( ١٧٩ص: 
، وهو كذلك. صوابه: قابض : ب يف اهلامشتَ كَ استدركه الناسخ و  يف (أ): ُمْتِلُف، مثّ  )٢(

 ويف (ب): قابض، ّمث فراغ، ّمث متلف. ينظر: املراجع التالية.
  .٢/٣٥٤لألنصاري ر البهية رَ الغُ ، و ١/٣٦٦الضوء الالمع ينظر:  )٣(

  وقد أجاب بعضهم بقوله:
  أََعاَره اَحلالُل َصْيداً فَاقْـنَـَعا  َشْخصًاُحمْرِماً  َجَواُب َهَذا َأنَّ 

ُه    ُمْحرُِم َهَذا فَاْمسََعاـَقْد أَتْـَلَف ال   ُمثّ بـَْعَد َذاأقبضه ِإ
ِ َمعاً مِ أََعاَرُه َوالـ    فـََيْضَمُن الِقْيَمَة َحّقاً لِْلِذي   ْثل ِ

  ). ١حاشية رقم ( ١٧٩فصاح لعبد الفّتاح راوه ص: ينظر: اإل
نة عن أحكام فروع ا. تتّمة ألنّه للتنظيف ال للعبادة )٤(  .٢/٤٠٦ّج) كتاب احل(إل
اية الفصل الثالث من سنن دخول مّكة(من أّول اخلادم  )٥( ص:  )بداية كتاب احلّج حّىت 

٤٠٤. 



 

      ٢١٢ 
 

 - دِّ مَ ـالوَ  ِح الَكافِ تْ فَ بِ  - )٢(اءِ دَ كَ  )١(ةَ ِنيَّ ثَ  نْ كََّة مِ ُخَل مَ دْ ْن يَ ُة أَ نَّ السُّ  قوله: [

الَكاِف  مِّ ضَ بِ  -ى َة ُكدً يَّ نِ ثَ  نْ َج مِ رَ خَ  ،هِ دِ لَ  بَـ َىل عاً إِ ا َخَرَج رَاجِ ذَ إِ وَ  ،كَّةَ َلى مَ عْ َِ  يَ هِ وَ 

  .] )١(كَّةَ مَ  َفلِ سْ َِ  يَ هِ وَ  - نَ يْ وِ نْ التـَّ ْصِر وَ القَ وَ 

                                                      
، ١٤٩ص:  حترير ألفاظ التنبيه. ينظر: نيق بني جبلَ الطريق الضيّ  :يف اللغة ةيَّ نِ الثَّ  )١(

ب: الثاء   .١/١٠٢واملعجم الوسيط 
هي و للتخصيص،  تْ ضيفَ ]: أُ  ثنّية كداءيف اللغة: هي األرض الصلبة، وقوله: [  َكَدا )٢(

  " يف زماننا.طريق "اَحلُجون
  :واألكدية مبّكة ثالثة

ممّا يلي املقابر، تُعرف اليوم  –شّرفها هللا تعاىل  –: وهي الثنّية العليا مبّكة هذه  -١
ْعَلى، ومن اجلهة األخرى تفضي ــمَ ـبريع احلجون، تفضي إىل البطحاء على مقربة ال

 ، ة كداء احلجون صعبة املرتقى فسّهلها معاويةثنيّ  كانتْ إىل العتيبة وجرول،  
َلْت يف زمن الشريف احلسني بن علي ُسهِ وكذلك من بعدهم إىل عهد قريب، ف

يف زمن امللك عبد العزيز بن عبد  ُسّهلتْ  مثّ  ،هـ ١٣٣٠تعاىل يف حدود  
سهلت تسهيًال كامالً بعده. وجرول اسم  مثّ  ،هم هللا تعاىلآل سعود رمح الرمحن

مسهرجل مسّ   وهللا أعلم. ،ي املكان 
ب العمرة ويُعرف اليوم بريع ُكداو  -٢ لضّم والقصر: الثنّية السفلى، ممّا يلي   :

الرسام، نسبة إىل ما كان جيري فيه من أخذ الرسوم على البضائع الداخلة إىل مّكة 
املشّرفة عن طريق جّدة، وّمسى احلّي الذي قام عند هذا الربع حبارة الباب، ومن 

 اجلهة األخرى حّي جرول.
سفل مّكة : ُكًدىو  -٣ وال يزال معروفاً،  – كما ذكر املصّنف   –موضع 

يصل بني مسفلة مّكة وجبل ثـَْور جنوب املسجد احلرام. ينظر: املصباح املنري 
لقاصد أّم الُقرى رى )، والقِ كدا( ١٥/٢١٨)، ولسان العرب دىك( ٢/١٨٧

حريب ، وكتاب املناسك لل٢٢٩- ٢٢٧، ومعامل مّكة التارخيية ص: ٢٥٤ص: 
م ونور الظالم يف حترير ٣/٤٣٧، وفتح الباري ٤٧٤-٤٧٣ص:  ، ومفيد األ

 ١٩٦-١٩٥، واإلفصاح لعبد الفتاح ص: ١/٢٥٥األحكام حلّج بيت هللا احلرام 
 ).٢ة رقم (حاشي



 

      ٢١٣ 
 

 بّ حِ فاستُ  ،ه قاصد عبادةنّ احلكمُة يف هذه املغايَرُة أ : اتاملهمّ قال يف  ش:

  . )٢(دكما يف العيلتشهد له الطريقان،   ؛خرىالرجوع من أُ و  ،الدخول من طريق

ض الصاحلنيه عليه النووي يف نبّ  ،وهذا املعىن حسن صحيح  إنّ  :قالو  ر

الذهاب إليها يف طريق  يستحبّ  - وغريمها ،وعيادة املرضى ،كاجلمعة –سائر العبادات 
   )٣(والرجوع يف أخرى.

خلروجليَ العُ  تِ ختصّ َم الِ فَ : فإن قيل لدخول والسفلى  حاصل  هذا املعىنو  ،ـا 
بايرة الذهاب غمب   كيف اتفق؟  واإل

 ،الدخول من العليا فناسبَ  قدار،مِ ـال ايلَ ععاً يقصد موضِ  لَ الداخِ  : أنّ  فاجلواب
  واخلارج عكسه.

   

                                                      
ة الباب، وجرول، ال من جهة َحمَلة من جهة حملّ  :أي قال صاحب اإلفصاح:  )١(

ي ذِ (أي جهة)  بِ وْ  صَ َىل إِ ان، وَ عَ قَ يْـ قُـ  لِ بِ جَ  بِ رْ قُ بِ  : تعاىل ولذا قال  ؛املْسَفلة

وسيأيت  ة، وجبل قيقعان: هو اجلبل الذي يقابل جبل أيب قبيس، ومها أخشبا مكّ ]ىوَ طَ 

حاشية رقم  ١٩٦-١٩٥ص: الفتاح راواه  هما من هذا البحث. اإلفصاح لعبدتفصيل
ريخ مّكة لألزرقي ٢(  .٢/٦٦٩)، و
 .٤٣٣-٣/٤٣٢ ينظر: املهّمات )٢(
ض الصاحلني )٣(   .٩٨ص:  ب: استحباب الذهاب إىل العيد وعيادة املريض واحلجّ ، ر



 

      ٢١٤ 
 

گٱٱگٱٱگٱٱچٱحني قال:  إبراهيم  عن ابن عباس أنّ  يَ وِ فرُ  ،وأيضاً 

منه. قاله الدخول  ؛ فلذلك استحبّ )٢(ةِ ودكان على كداء املمدُ  )١(چٱٱٱگٱٱٱڳٱٱڳ
  )٤(.)٣(يلِ يْ هَ السُّ 

ه واخلروج من  ،يقتضي استحباَب الدخول من العليا وهذا املعىن الذي ذكر
 ،سجدل املكاستحباب تقدمي اليمىن لداخِ ،اً وال معتمراً وإن مل يكن حاجّ  ،السفلى
 )٥(. ل َيْدفـَُعهقْ نَـ  دَ رِ ن يَ أَ  فينبغي القول به إّال  ،د عبادةوإن مل يقصِ  ،للخارج منه واليسارِ 

  .انتهى
   

                                                      
 .٣٧إبراهيم: سورة  )١(
 )٣٣٦٤رقم ( ٤/١٤٢ ، كتاب: أحداث األنبياءث يف صحيح البخاريأصل احلدي )٢(

 رََفعَ  مثَُّ ، اْلبَـْيتَ  ِبَوْجِههِ  اْستَـْقَبلَ ، يـََرْونَهُ  َال  َحْيثُ  الثَِّنيَّةِ  ِعْندَ  َكانَ  ِإَذا َحىتَّ بلفظ: مطّوالً 

 يـَْرَحمُ : قـَْوله عند لتحديث صرّح لكّنه، بدايته يف موقوفاً  عباس ابن رواهاحلديث.   َيَدْيهِ 

، كما نّبه عليه مرفوع احلِديث مجيع نّ  ِإْشعار فيهف، زَْمَزَم... تـَرَْكتْ  َلوْ ، ِإْمسَاِعيلَ  ُأمَّ  هللاُ 

  .١٠/١٤٦لباري ينظر: فتح ا احلافظ ابن حجر.
للغة  :أبو القاسم، اخلثعمي السهيلي عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد )٣( حافظ، عامل 

لروض  :من كتبه .ولد يف مالقة ،نسبته إىل سهيل (من قرى مالقة) ،والسري، ضرير

م يف القرآن من التعريف واإلة النبوية البن هشام، ويف شرح السري  االنف عالم يف ما أ

م من تفسري الكتاب املبنياإلو ،عالممساء واألاأل  نتائج الفكرو، يضاح والتبيني ملا أ

، وتذكرة ١٤٤-٣/١٤٣نظر: وفيات األعيان هـ. ي ٥٨١ سنة  يف النحو. تويفّ 
 .٣١٣ص:  األعالم للزركلي، و ١/٤٨١اظ ، وطبقات احلفّ ٩٧-٤/٩٦اظ احلفّ 

 .٧/٢١٨للسهيلي  الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشامينظر:  )٤(
  ).(مع حذف ٣٠٠-٤/٢٩٩ اتاملهمّ  )٥(



 

      ٢١٥ 
 

َها قوله: [ َويـَْعِدُل ِإلَيـْ
  .] هِ يقِ  َطرِ ِيف  نْ كُ تَ  َمْن ملَْ  )١(

ه إنّ  فقال: )٢(ىوَ خالفه يف طلب الغسل من ذي طَ  : اتاملهمّ قال يف  ش:

  .)٣(آلِيت من طريق املدينة خيتصّ 

ه يف الثنيّ  ما : أنّ الفرق لعلّ و  ،غريها سلوكبال حيصل  ،ة العليا يف املناسبةذكر
 التفريق نظر يف  أنّ إّال  ،موضع حاصلة بفعله يف كلّ  –وهي التنظيف  –ومناسبة الغسل 

ّ  ،من وجه آخر انه إىل الطريق رَ وَ يف دَ  نتهىا ،من العلياليدخل  انَ ناه الدورَ فّ  إذا كلوهو أ
   )٤(.أو حياذيه  ،إىل ذي طوىحينئٍذ ينتهي و  ،الذي يدخل منه اآليت من املدينة

                                                      
 أي: الثنّية العليا. )١(
 علىيف أ وهي :ها وكسرهاوجيوز ضمّ  - وهو األفصح فيها  –بفتح الطاء  - ذي َطَوى )٢(

موضع وهو  ،ومسجد عائشة  ،طريق العمرة املعتادة جهةيف  - شّرفها هللا  –ة مكّ 
وأمامه بئر  ،به اآلن مستشفى الوالدة ،ة املكرمةمكّ من أحياء حّي  ،جرول معروف مبحلة

ا مَ  ؛ى بذي طوىتسمّ  حلجارةيّ وِ طْ لكو د ويبع .فنسب املكان إليها ؛ة غريهامّ ـمل يكن ث ،ة 
اً مرت. وذي طوى واد بني احلجون، وريع الكحل، مارّ  ٥٠٠سجد احلرام مقدار عن امل

ملسفلة أعاله ريع، ويف وسط الوادي حّي العُ  ية، بِ يْ تَـ جبرول حّىت جيتمع بوادي إبراهيم 
ت فيه الرسول  ا أصبح، أخذ ، فلمّ ليلة فتح مّكةملسو هيلع هللا ىلص وأسفله جرول. وهو املكان الذي 

خذ ذات اليمني، من عند  ذات اليسار على طول الوادي، وأمر خالد بن الوليد أن 
لقبة يت مّكة من أسفلهااملكان املعروف اليوم  أخبار مكة لألزرقي ينظر: . ، حّىت 

كتاب معامل مّكة التارخيية )، و ٨مع حاشية رقم ( ٢/٩٦٠)، و١٠٣٠رقم ( ٢/٨٢٣
القرى ، و ٦٥٥كتاب املناسك وأماكن واحلاشية للحريب ص: و  ،١٦٩-١٦٨واألثرية ص: 

  ).٢مع حاشية ( ١٩٤)، وص: ٧مع حاشية ( ١٢٤، واإلفصاح ص: ٢٥٢ص: 
موع  )٣(  .٨/٤ينظر: ا
  (مع حذف قليل). ٤/٣٠١: اتاملهمّ  )٤(



 

      ٢١٦ 
 

حاّج التعريج  لكلّ  يستحبّ  :: لو قيلالطربيّ  قال احملبّ  : اخلادموقال يف 

ا اقتداءً االإىل ذي طوى و    .  )١(مل يَبُعد ،كاً وتّرب  ،غتساُل 

 ،مناسكهأصحابنا يف  من جزم أبو احلسن الزعفراينّ وبه  قال الزركشي: 

له العدول إليها لالغتسال منها  استحبّ  ،ذي طوى بِْئرفقال: ومن مل يكن طريقه على 
  )٢(.اً تربكّ  ،إن أمكنه

  .] ياً افِ وَن حَ كُ يَ  َىل َأنْ وْ األَ  :يلَ قِ  )٣(اذَ ى هَ لَ عَ وَ  قوله: [

فضل: كونه فاأل ،وإذا دخل ماشياً  فقال:  بذّ شرح املهجزم به يف  ش:

  .)٤(حافياً 

   

                                                      
من شرحه على  له، فلعّله نقله غاية األحكام، وال يف القرىمل أجده يف كتابه  )١(

  .١/٤٧٥التنبيه. ونقله عنه شيخ اإلسالم زكر األنصاري يف أسىن املطالب 
اية الفصل الثالث من سنن دخول مّكة(من أّول اخلادم  )٢( ص:  )بداية كتاب احلّج حّىت 

٤٣٣-٤٣٢. 
ّن دخول مّكة ماشياً أفضل من دخوهلا راكباً. )٣( ينظر: منت  أي: على القول األصّح 

 .١٩٦يضاح مع اإلفصاح ص: اإل
موع  )٤(  .٨/٤ا



 

      ٢١٧ 
 

  .]َأَصحُُّهَما: نـََهارَاً  قوله: [

 ألنّ  ؛َل النهار بعد طلوع الفجرأوّ الدخول  ويستحبّ   :ةتمّ تالقال يف  :ش

  .)٢( )١(ى الصبحدخل بعد ما صلّ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ 

  .إىل آخره ] َيَدْيهِ  يـَْرَفعَ  َأنْ  ى البَـْيتِ لَ ُه عَ رُ صَ بَ  َقعَ ا وَ ذَ ُيْسَتَحبُّ إِ  قوله: [

نّ هذا يُ  : اتاملهمّ قال يف : ش لألعمى وال  ستحبّ ال يُ  هذا الدعاء شعر 

  جه. وهو حمتمل متّ  ،ةمَ لْ ملن دخل يف ظُ 

راه منه يف املوضع الذي يَ  )٣(]به[هلما الدعاء  وحيتمل أن يقال أيضاً: يستحبّ 
ّ  ؛ند دخول املسجد احلرامولكن ع أو يستحبّ  ،غريمها  ،ن بني يديهيْ ما صارا كاحلاِضرَ أل

  )٤(.أو عند مالمسة البيت قبل شروعهما يف الطواف وأذكارِه 

   

                                                      
ت ِبذي  يـَْقَدم مّكة إّال الكان أنّه   من حديث ابن عمر يف الصحيحني كما  )١(  

ار  مثّ ، ُيصبح ويَغتسل ، حّىت ىً َطو  البخاري: . لهأنّه فع ملسو هيلع هللا ىلص ، وَيذكر عن النيبّ اً يدخل مّكة 
واللفظ له  –)، ومسلم ١٧٦٩رقم ( ٢/١٨١ من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة :ب

 ).١٥٧٣(رقم )، و ١٢٥٩رقم ( ٢/٩١٩ب: استحباب املبيت بذي طوى  - 
نة )٢( نة ( تتّمة اإل الرمحن بن حممد  )، لالمام عبدكتاب احلجّ عن االحكام فروع الد

القرى  رسالة دكتوراه، يف جامعة أمّ ، ١/٤١١، لعصيمياحتقيق: علي بن سعد ، املتوّيل 
موع و  ه. ١٤٢٦(مّكة املكّرمة) سنة/   .٨/٦ينظر: ا

 سقطت من (ب). )٣(
  .٤/٣٠٣ املهّمات )٤(



 

      ٢١٨ 
 

  . ] الَكْعَبةِ  ةِ ُرْؤيَ  دَ نْ عِ  مِ ُمْسلِ ـال ُه ُيْسَتَجاُب ُدَعاءُ أَنَّ  اءَ جَ  دْ قَ فَـ  قوله: [

  .)١(امة مرفوعاً مَ أُ  أيبمن حديث  يَ وِ ه رُ أنّ  باملهذّ ذكر صاحب ش: 

بت ،ه غريبنّ إ: شرحهف يف وقال املصنّ    . )٢(غري 

يف احلديث أخرجه الطرباين  نّ  أماليهاحلافظ ابن حجر يف به وتعقّ 

  .)٣(الكبري

   

                                                      
 ملسو هيلع هللا ىلصه تعاىل أنّ    شريازيالذي ذكره الاحلديث ونّص ، ١/٤٠١املهّذب للشريازي  )١(

  . ةِ بَ عْ الكَ  ةِ يَ ؤْ رُ  دَ نْ عِ  مِ لِ سْ املُ  ةُ وَ عْ دَ  ابُ جَ تَ سْ تُ وَ  اءِ مَ السَّ  ابُ وَ بْـ أَ  حُ تَ فْ تُـ  : قال
موع  )٢( نتائج  . جهومل يذكر الشيخ يف شرحه من خرّ  قال احلافظ ابن حجر:  .٨/٧ا

  .٢/٢٥٧ ألفكار يف ختريج أحاديث األذكارا
تـُْفَتُح  . ولفظه عند الطرباين: ٢/٢٥٧ نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار )٣(

: ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف ِيف َسِبيِل ِهللا، أَبـَْواُب السََّماِء، َوُيْسَتَجاُب الدَُّعاُء ِيف َأْربـََعِة َمَواِطنَ 
املعجم الكبري للطرباين   َوِعْنَد نـُُزوِل اْلَغْيِث، َوِعْنَد ِإقَاَمِة الصََّالِة، َوِعْنَد ُرْؤيَِة اْلَكْعَبةِ 

ب الدعوات الكبري)، و ٧٧١٣رقم ( ٨/١٦٩ ب: الرجل يُفتح عليه  من أبواب  للبيهقي 
ب: طلب )، ٦٦٩رقم ( ٢/٢٣٧الدعاء  ر كتاب: االستسقاء،  ومعرفة السنن واآل

كتاب: صالة  له السنن الكربى)، و ٧٢٣٩رقم (له  ٥/١٨٦اإلجابة عند نزول الغيث 
ب: طلب اإلجابة عند نزول الغيث   ملسو هيلع هللا ىلص:) بدون قوله ٦٤٦٠رقم ( ٣/٥٠٢االستسقاء، 

هذا حديث غريب...وأشار  : ١/٣٨٣نتائج األفكار افظ يف قال احل . ِيف َسِبيِل هللاِ  

 فاء مصغرة مثّ  ،وهو مبهملة، بعفري بن معدان ؛إىل ضعفهو  السنن) يف أي: البيهقي(إليه 

 ).٤٦٢٦رقم ( ٣٩٣وينظر: تقريب التهذيب ص: . ضعيف شاميّ 



 

      ٢١٩ 
 

 دْ زِ وَ  ،ةً َمَهابَ مياً وَ ْكرِ تَ يماً وَ ظِ تـَعْ يفاً وَ رِ ا البَـْيَت َتشْ ذَ هَ  دْ اللَُّهمَّ زِ  :ُقولُ يَـ وَ  قوله: [
  .] )١(رَّاً بِ يماً وَ تـَْعظِ مياً وَ رِ كْ ه َتْشرِيفاً َوتَ اْعَتَمرَ َحجَُّه وَ  مَّنْ ـمِ  هُ مَ َعظَّ وَ  هُ فَ رَّ ْن شَ مَ 

 وكذا ،)٣(يف احلديث)٢(هذا الذكر هكذا جاَء  : بشرح املهذّ قال يف ش: 

يف  ِين زَ مُ ـالونقله  ،وكذا ذكره األصحاب يف َمجيع طرقهم ،)٤(األمذكره الشافعي يف 

                                                      
: املهابةو : التبجيل.التعظيمو : التفضيل.التكرميو : الرفع: واإلعالء.التشريف: تنبيه )١(

دة منه، وقيل: الطاعة، وقيل: اسم الّرب و التوقري واإلجالل. : االتساع يف اإلحسان والز
 .٧/٣٥٦يف كفاية التبيه  ذكره ابن الرفعة  خري. جامع لكلّ 

 /أ].١٨[ )٢(
ب:   مسند اإلمام الشافعي (ترتيب سنجر) ينظر: )٣( فيما يلزم احلاج بعد كتاب: اجلد، 

ب: ما  ة لألزرقي)، وأخبار مكّ ٩٤٨رقم ( ٢/٢٥٠ دخول مكة إىل فراغه من مناسكه
والسنن الصغري للببيهقي كتاب: ، )٣٥٠رقم ( ١/٣٩٠ يقال عند النظر إىل الكعبة

ب: دخول كعبة  )، والسنن الكربى له،  ١٦٠٨- ١٦٠٧رقم ( ١٧٢-٢/١٧١املناسك، 
ب: ما يقول عند رؤية البيت   ). ٩٢١٣رقم ( ٥/١١٨كتاب: املناسك، 

، إّال يف رواية األزرقي، فرواه ملسو هيلع هللا ىلصوي عن ابن جريج عن النّيب ألنّه رُ  ؛هذا احلديث معضلو 
 ، وسيذكرها املؤّلف قريباً يف صلب النّص.ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن جريج، عن مكحول عن النّيب 

وقال احلافظ ابن حجر يف ، ها ضعيفةكلّ  ابن جريج صحيح. وله شواهد مخسة:وسنده إىل
أخرجها سعيد بن منصور يف  دة.ولرواية ابن جريج متابعة جيّ  : ٥/٢٦٠نتائج األفكار 

ذا إ: عباد بن قسامة يقول السنن عن معتمر بن سليمان، عن برد بن سنان، قال: مسعتُ 

 ،وهذا مقطوع فذكر مثل رواية ابن جريج. ..هذا .ك البيت فقل: اللهم زد بيتَ  رأيتَ 

ذيب و ، ٢/٥٢٦ التلخيص احلبري. ينظر:  جريجن ى به رواية ابيتقوّ  ،حسن اإلسناد

 للهيثمي. ٣/٢٣٨، وجممع الزوائد ٤/٣٥له  التهذيب
 .٢٨٤، و٢٣٠، و٢/١٨٤األّم  )٤(



 

      ٢٢٠ 
 

َأْو اْعَتَمَرُه َتْشرِيًفا  ،مَّْن َحجَّهُ ـَوزِْد َمْن َشرََّفُه َوَعظََّمُه مِ   :ه فقالفغريَّ ، املختصر

   .املهابة يف املوضعنيفذكر ، )١( َوتـَْعِظيًما َوَتْكِرميًا َوَمَهابَةً 

 ألنّ  ؛"اً رَّ وبِ " :ا يقال يف الثاينوإمنّ  ،ن املزينمِ  طٌ ني هذا غلَ يف الطريقَ  :قال أصحابنا
لبيت إلنسان والربَّ  ،املهابة تليق  الشافعي يف  ويف نصّ  ،وهكذا هو يف احلديث ،يليق 

   .األم

هو  وكذا، )٣(البيان )٢(املزين صاحبُ فاق األصحاب على تغليط ن نقل اتّ مَّ ـمِ وَ 

  .كتب األصحاب  به يف حٌ مصرّ 

وحده  "الربّ "وذكر  ،ليف األوّ  مجيعاً  "الربّ "و ،"املهابة" رَ كْ ذِ  الوجيزقع يف وَ وَ 

  .انتهى )٥(. ليف األوّ  "الربّ "واإلنكار يف ذكره  ،ودٌ ردُ مَ  وهذا أيضاً  .)٤(نياً 

   

                                                      
 .٨/١٦٨ خمتصر املزين )١(
: فقيه. كان شيخ حيىي بن سامل أيب اخلري بن أسعد ابن حيىي، أبو احلسني العمراين )٢(

غرائب و شافعية،يف فروع ال البيان :، منهانفيسة الشافعية يف بالد اليمن. له تصانيف

مقاصد و خمتصر اإلحياءو مناقب اإلمام الشافعيّ ها يف الفروع، و، كلّ الوسيط

ليمن  تويفّ  .وغريها اللمع مرآة اجلنان هـ. ينظر:  ٥٥٨ سنة بذي سفال 

، مسه فيه: حيىي بن أيب اخلري "بن" ساملووقع ا ٤/٣٢٤وطبقات الشافعية الكربى  ،٣/٣١٨
 .٨/١٤٦ركلي واألعالم للز 

 .٤/٢٧١البيان للعمراين  )٣(
 .٢/٦٣٩، والوسيط له ١٢٤ينظر:الوجيز للغزايل ص:  )٤(
موع  )٥(   ٩- ٨/٨ا



 

      ٢٢١ 
 

َوَضمَّ صاِحُب الكتاب يف  فقال:  الوجيزعلى الرافعي إىل اإلنكار  هُ بقَ وقد سَ 

 ،ب األصحابتُ وال يف كُ  ،َر له يف اخلربوال ذِكْ  ،"املهابة" إىل "الِربّ " :ظفالدعاء للبيت ل
  .)١( بل ال يـَُتَصوَُّر الِربّ يف البيت

إطالق و قال:  مثّ  ذيب األمساء واللغاتف كالم الرافعي يف َونقل املصنّ 

رته :برَّه صحيح، وهو أنّ  )٢()وجه(له على البيت  الربّ   ،الوالدين من مجلة برّ  كما أنّ   ،ز
م )٣()واألصدقاء( ،واألقارب ر دة ،ز هو الدعاء بكثرة  ،هبرّ  وحينئٍذ، فمعىن الدعاء بز

  .رهم" كثّ   اللهمّ " ه قال:كأنّ ه،زَائرِيْ 

عن  هذا احلديث ةريخ مكّ صاحب  - األزرقيُّ َروى وقد  قال: 

   ،)٥(" يف البيتاملهابة" و"الربّ " :بلفظ ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النيبّ )٤(ولحُ كْ مَ 
   

                                                      
 .٣/٣٨٧فتح العزيز شرح الوجيز  )١(
 يف (ب): أوجه.  )٢(
 سقطت من (ب). )٣(
لوالء: فقيه الشام يف  مكحول بن أيب ُمْسِلم شهراب بن شاذل، أبو عبد هللا، اهلذيل )٤(

أصله من فارس، ومولده بكابل. صار موىل . ثقة كثري اإلرسال، اظ احلديثعصره، من حفّ 
مل يكن يف زمنه أبصر  ه، قال الزهري: سب إليها. وأعتق وتفقّ المرأة مبصر، من هذيل، فنُ 

لفتيا اوتويفّ  مشقيف د استقرّ  . منه  ينظر: تقريب التهذيب . ـه  ١١٢سنة   

 .٧/٢٨٤)، واألعالم للزركلي ٦٨٧٥رقم ( ٥٤٥البن حجر ص: 
ريخ مّكة  )٥( ، فيه لفظ: ١/٣٩٠"، وأخبار مكة الربّ فيه لفظ:" ٢٩٣-١/٢٩١ينظر: 
  ."املهابة"



 

      ٢٢٢ 
 

 )٣( . فضعو  )٢(جمهول ويف إسناده، )١(لسَ رْ مُ ه أنّ  إالّ  الوجيزكما رواه الغزايل يف 

  .انتهى

 عبد اق عن أيب سعيدقد أخرج عبد الرزّ  : أماليهوقال احلافظ ابن حجر يف 

" ةً ابَ هَ مَ " :املنتيف  وزاد ،وفيه غري ذلك، )٥(عن مكحوٍل هذا احلديث مرسالً ، )٤(وسالقدّ 

                                                      
سانيد متّ علم يف اصطالح  الـُمرَسل )١( صلة إىل احلديث: هو الذي يرويه احملّدُث 

، ومل يسمع ملسو هيلع هللا ىلص، أو ما رفعه صحاّيب إىل النّيب ملسو هيلع هللا ىلصالتابعي، فيقول التابعي: قال رسول هللا 
، ١٦، واالقرتاح البن دقيق العيد ص: ٢٥ينظر: علوم احلديث للحاكم ص: منه. 

  .٢١ومصطلح احلديث للعثيمني ص: 
َعـمَّن مل يسمع  يف علم أصول الفقه أعّم: وهو ما انقطع إسناده، وهو أن يرويَ  املرسلو

 . ١٥٩نته، فيرتك بينه وبينه واحداً يف الوسط. ينظر: الُلمع يف أصول الفقه للشريازي ص: 
ب: القول عن رؤية البيت  لكن رواه البيهقي يف السنن الكربى )٢(  ٥/١١٨ كتاب احلّج، 

ه هو الرجل فلعلّ  عن مكحول، ،خر عن أيب سعيد الشاميآمن طريق  )٩٢١٣رقم (
. حممد بن سعيد املصلوبهو  ،وأبو سعيد الشامي عن مكحول.سناد هذا اإليف  الساقط

ينظر: تقريب و . ابكذّ : ٢/٥٢٦ تلخيص احلبريالبن حجر يف اقال عنه احلافظ 

 ).٥٩٠٧رقم ( ٤٨٠التهذيب ص: 
 .٣/٢٤للنووي  ذيب األمساء واللغات )٣(
ْوِس بن حبيب أبو سعيد الَكَالِعيُّ  عبد )٤(  ،وعكرمة ،عطاءنتفع،  :وى عنلشامي. ا الُقدُّ

 ،وبيّ أ يبأوسعيد بن  ،حيوة بن شريح :روى عنه وغريهم. ،واحلسنومكحول،  وجماهد،
اتّفقوا  : ٨/١٣٦: سري أعالم النبالءالذهيب يف  قال عنه احلافظ . وغريهم ،والعراقيون

رح والتعديل )، واجل٣٧٧رقم ( ١/٦٩وينظر: الضعفاء واملرتوكيم للنسائي  . على ضعفه

روحني البن حّبان ٢٩٥ب: القاف، ( ٦/١٥٥البن أيب حامت  رقم  ٢/١٣١)، وا
)٧٢٨.( 
 الرزّاق. مل أقف على هذه الرواية لعبد )٥(



 

      ٢٢٣ 
 

نسب إىل فال يُ  ،فإن كان املزين استند إىل رواية مكحول ،" يف البيترَّاً بِ ":و ،يف الشخص
ّ  ،الغلط   .)١(ما يف الفضائل ال سيّ  ،م يستندون إىل مثل هذافإ

بن من طريق عاصم  الدعاءروى الطرباين يف  : اخلادموقال يف 

أِسيد ة بن فَ يْـ ذَ عن حُ  ،)٥(يلفَ عن أيب الطُّ  ،)٤(د بن أسلمعن زي ،)٣(الُكوزِيّ  )٢(]انسليم[
  : الَ قَ  تِ يْ  البَـ َىل إِ  رَ ظَ ا نَ ذَ إِ  انَ كَ   ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  أنّ 

   

                                                      
 ).(مع حذف ٥/٢٥٩ نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار )١(
 مجته.، ويف (ب): سلم، والصحيح: سليمان، كما يف اخلادم وتر يف (أ): سليم )٢(
بن حجر يف اقال عنه احلافظ . عاصم بن سليمان أبو شعيب التميمي الكوزي البصري )٣(

 .  ابكذّ  : ٢/٥٢٦ التلخيص احلبري
 الفقيه . أبو عبد هللا :ويقال ،أبو أسامة ،زيد بن أسلم العدوي املدين موىل عمر )٤(

أوالده  :وغريهم. وعنه ،وجابر ،وعائشة ،وأيب هريرة ،وابن عمر ،أبيه :روى عناملفّسر. 
وكان ثقة،  ، وكان يرسل، ومجاعة ،مالكاإلمام و  ،وعبد الرمحن ،وعبد هللا ،أسامة :الثالثة

. ينظر: رواه عنه ولده التفسرييف  :يف املسجد النبوي. وله كتابكثري احلديث، له حلقة 

 .٥٧- ٢/٥٦، واألعالم للزركلي ٣٩٧- ٣/٣٩٥التهذيب 
له صحبة من رسول هللا  ،بن جحش الليثي ،بن عمرو، بن عبد هللا ،عامر بن واثلة )٥(

 ،وروى عن أيب بكر فمن بعده، حديثاً  ٢٠من  قريباً  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  وقد روى عن ،ملسو هيلع هللا ىلص
قاله مسلم  ،وهو آخر من مات من الصحابة هـ، ١١٠سنة  توّيف وعمر إىل أن 

 ).٣١١١( ٢٨٨)، والتقريب ص: ١٢٦٤( ٦/١٦١يف الضعفاء . ينظر: الكامل وغريه



 

      ٢٢٤ 
 

َتَك َهَذا َتْشرِيف اللَُّهمَّ   ْن َشرََّفُه ، َوزِْد مَ َوَمَهابَةً  اً َوِبرّ  ،اً َوَتْكِرمي اً َوتـَْعِظيم اً زِْد بـَيـْ

  )٤(. )٣(]َوَمَهابَةً  اً َوِبرّ [ )٢()١(َوَتْكرِمياً  تـَْعِظيًما َوَتْشرِيًفا(مَّْن َحجَُّه َواْعَتَمَرُه ِـ َوَعظََّمُه م

 مْ هُ وَ  ،وليس هذا منها ،راتكَ نْ وعاصم الُكوزِي ذكروا له مُ  قال الزركشي: 

  )١(. )٥(يتساحمون يف أبواب الرتغيب

                                                      
 واية األوسط له.ليس يف رواية كتاب الدعاء للطرباين، بل يف ر   تكرمياً   )١(
 . تشريفاً، وتكرمياً، وتعظيماً  يف (ب):  )٢(
 بته من (ب) موافق ملا يف رواية الطرباين.ثلتقدمي والتأخري، وأ  َوَمَهابًَة َوِبرا يف (أ):  )٣(
ب: القول عند دخول مّكة ص: الدعاءكتاب رواه الطرباين يف   )٤( )، ٨٥٤رقم ( ٢٦٨، 
 ،ذا األسناد وبدون الشّق الثاين من الدعاء )٣٠٥٣رقم ( ٣/١٨١ه ل الكبرييف املعجم و 

 ).٦١٣٢رقم ( ٦/١٨٣واألوسط 
، واستحباب الدعاء مبا جاء فيه، ديث حذيفة هذاذهب كثري من العلماء إىل العمل حب )٥(

ملراسيل، إذا مل تكن منكرة تساهالً  لعمل فيها  أو  ،يف أبواب األدعية واألذكار 
  . أشار إليه الزركشي  كما،مكذوبة

حيث يقول بعد أن  ٢/١٨٤ األمّ على استحبابه اإلمام الشافعي يف  ل من نصّ أوّ  ولعلّ 

ب للرجل إذا رأى  فأستحبّ  : القول عند رؤية البيت: روى احلديث عن ابن جريج يف 

بن عبد وقال ا  أجزأه إن شاء هللا تعاىل ،، وما قال ِمن َحَسنٍ البيت أن يقول ما حكيتُ 

ل بذي اغتساالاستحباب  ذكربعد أن  ٣٦٥ص:  الكايف يف فقه أهل املدينةيف  الربّ 

ذا الدعاءةطوى لدخول مكّ  ، وال من أمره، وليس هذا القول من سنن احلجّ  : ، واإلتيان 

ذلك عن مجاعة من سلف أهل  يَ وِ كر عنه بعض أصحابه، وقد رُ ومل يعرفه مالك فيما ذُ 
كما يف جمموع   ،، وغريه من األئمةشيخ اإلسالم ابن تيمية مَّن ذكر استحبابه:وِمـ .املدينة 

لم. وينظر: ، وهللا تعاىل أع٤١٥- ٢/٤١٤، ويف شرحه لعمدة الفقه ٢٦/١٢٠ الفتاوى
  .٢/١٥شرح كنز الدقائق للزيلعي  ، وتبيني احلقائق٤/٩املبسوط للسرخسي 



 

      ٢٢٥ 
 

   

                                                      
: ص )اية الفصل الثالث من سنن دخول مّكةبداية كتاب احلّج حّىت من أّول اخلادم ( )١(

٤٣٧.   



 

      ٢٢٦ 
 

َنا َنا رَبـَّ يِّ حَ  ،َك السََّالمُ نْ مِ وَ  ،السَّالمُ  تَ نْ : اللَُّهمَّ أَ يهِ لَ يُف إِ ُيضِ وَ  قوله: [

  ].)١(لسََّالمِ ِ 

رَّديف كتابه  )٢(بقال القاضي أبو طيّ  : بشرح املهذّ قال يف  ش: : ا

  . السالم من أمساء هللا تعاىل  املراد به: أنّ  ، لسَّالمُ ا تَ نْ اللَُّهمَّ أَ  قوله: 

                                                      
(بسماع سعيد بن مرسًال، وعمر بن اخلطّاب ملسو هيلع هللا ىلص هذا الدعاء مروّي عن النّيب  )١(

الدعاء  :ب، وسعيد بن املسّيب، وأخرجه الشافعي يف مسنده كتاب: احلّج، املسّيب عنه)
 القول عند رؤية البيت :ب)، ويف األّم ٩٤٩رقم ( ٢/٢٥١ ورفع اليدين ،عند رؤية البيت

ب: ٢/١٨٤ الرجل إذا دخل املسجد احلرام ما ، وابن أيب شيبة يف املصّنف كتاب: احلّج، 
العلل ومعرفة )، وأمحد يف ١٥٧٥٧)، و(١٥٧٥٥)، و(١٥٧٥٤رقم ( ٣/٤٣٧ يقول

ب: رواية عبد هللا) -  ١٩٧(رقم  ١/١٩٩الرجال  ما يقال عند ، واألزرقي يف أخبار مّكة 
والبخاري يف التاريخ الكبري )، ٣٤٨) و(٣٤٧رقم ( ٣٨٩-١/٣٨٨ ر إىل الكعبةالنظ

 القول عن رؤية البيت :ب)، والبيهقي يف سنن الكربى يف احلّج، ٩٤٤رقم ( ١/٢٩٤
) عن عمر بن ٩٢١٦مرسًال، و(ملسو هيلع هللا ىلص ) عن مكحول عن النّيب ٩٢١٣رقم ( ٥/١١٨

سعيد بن منصور ، وغريمها إىل وعزاه ابن كثري، واحلافظ بن حجر وغريهم،، اخلطّاب 

حديث صّححه ، وقال حمّب الدين الطربي: . واختلفوا يف ثبوته عن عمر ىف سننه

ه عنه الزيلعي، واأللباين، وابن دهيش، وغريهم، وأنكر الأللباين ثبوته للنّيب تَ بَـ ثْـ ، وأَ احلّفاظ 

موع للنووي ملسو هيلع هللا ىلص.  ب: ما جاء يف الدعاء عن٧/٨ينظر: ا د رؤية الكعبة ص: ، والِقرى 
،   الفاروقمسند و  ،٤/١٨١٨للذهيب  ب يف اختصار السنن الكربىاملهذّ ، و ٢٥٥

ب:  )، ونصب الراية ٣٢٦رقم ( ١/٤٩٠ أثر يف القول عند رؤية البيتكتاب: احلّج، 
رقم  ٥٢٧- ٢/٥٢٦، وتلخيص احلبري ٣٠٥-٦/٣٠٣والبدر املنري ، ٣٧-٣/٣٦
 ).٢٦رقم ( ٢٠اسك احلّج والعمرة لأللباين ص: ، ومن٥/٢٦١)، ونتائج األفكار ١٠٠٧(
أي: القاضي أبو طّيب طاهر الطربي، صاحب التعليقة الكربى. ينظر: طبقات  )٢(

  .١/٢٢٨الشافعّية البن قاضي الشهبة 
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  )١(). السالمة من اآلفاتأي:  ، َك السََّالمُ نْ مِ وَ   قال: وقوله:(

ِ رَبـَّ  )٢()َنايِّ حَ ( قال: وقوله:  اجعل حتيتنا يف وفود عليك أي:  ، لسََّالمِ َنا 

  )٣(. من اآلفات السالمة

  ] )٤(الرَّْدمِ  سِ ْنَد رَأْ عِ  قوله: [

 ه له،ردموسبب  )٥(اببن اخلطّ عمر  أمري املؤمنني هو ردم : فاسيقال الش: 

فدخل املسجد احلرام  ، )٧())٦(لشَ هْ نَـ ( أمّ ل املعروف بسيل يْ السَّ ه جاء يف خالفته أنّ 

                                                      
 سقط ما بني القوسني من (ب). )١(
 .َنايِّ حَ يف (ب): و  )٢(
موع  )٣(   .٨/٩ا
: مُ دْ الرَّ و. ه، أو هو أكثر من السدّ ثَ لُ ه، أو ثُـ ه كلّ ه: سدّ مُ دِ رْ يَـ وحنومها ة مَ لْ الباب والثـُّ  مَ دَ رَ  )٤(

َُْجوج َوَمْأُجوج و  ،العظيم وهو السدّ  ،االسم یٱٱیٱٱٱچٱ : التنزيل العزيزيفومنه ردم 

مة كثرية. ينظر: م يف مّكة املكرّ ، والردو ومدُ رُ .اجلمع: ]٩٥الكهف: [ چÒٱٱÓٱٱٱÔٱٱÕٱ
ب: امليم، فصل: الراء ص: ر د م( :مادة ١٢١خمتار الصحاح ص:  )، والقاموس احمليط، 

ب: الراء ١١١٢  .١١٥ مّكة التارخيّية للبالدي ص: مل، ومعا١/٣٣٩، واملعجم الوسيط، 
ا يف ألنّ  ؛ى اآلن مقرأة الفاحتةويسمّ  )٥(  هذا املوضع يقرؤون حاملي اجلنازة حينما ميرون 

  . ٢٠١ص: على مسائل اإليضاح صاح فاإل :نظريالفاحتة وقد ترك هذا. 
شل بنت عبيدة بن العاص بن  سيل أمّ  :يمسّ هـ، و  ١٧وقع هذا السيل العظيم يف عام  )٦(

ا إىل أسفل مكّ ؛ ألنّه ة بن عبد مشسأميّ  . ينظر: أخبار مكة فيه ة وهلكتْ أخذ 
٢/٧٥٨. 
 (ب). بياض يف )٧(
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ً للمسجد هذا الردْ وعمل  ،عمرذلك على  فشقّ  )١(،هموضعمقام عن ـل ذهبو  م صو
  .)٣()٢(احلرام

بِ )٤(الدُُّخوُل وَ  قوله: [ َ   .] مٍ ُكلِّ َقادِ بٌّ لِ حَ تَ سْ مُ  )٥( َشْيبةَ ِين بَ  ِمْن 
                                                      

 .شفاء الغرام، كما يف وأخفى موضعه )١(
بفعل  ة، وأمر وذهب به إىل أسفل مكّ  ،أخذ السيل حبجر مقام إبراهيم ف )٢(

ألحجارجِ فَ  ،هذا الردم ليميل  ؛يف هذا املوضع تْ عَ ضِ والصخار الكبار العظام، ووُ  ،يء 
 ،لة القراءة وشارع الفلقوعلى سطحه حم ،وهو اجلبل الذي بسفحه املروة - سيل جبل َلْعَلع

ع وسيل لَ عْ صل سيل لَ فيتّ  ،زةوليميل أيضاً سيل اجلودرية إىل جهة الغّ  ،-  ل حملة النقاءوأوّ 
سيد عمر بن  فيجزي هللاُ  ،وال يدخالن املسجد احلرام ،اجلودرية مبجرى وادي إبراهيم

أخبار مكة  :ظرني وعن بيته خري اجلزاء آمني. ،عن اِإلسالمو اخلطاب أمري املؤمنني 
  .٢٠١صاح ص: فاإلو )، ٩٤٩رقم ( ٧٥٨- ٢/٧٥٧
خبار البلد احلرام شفاء ال )٣(  .١/٥٥٥غرام 
 /أ].١٩[ )٤(
، وعهد أيب بكر ملسو هيلع هللا ىلصأحد أبواب املسجد احلرام يف زمن رسول هللا  :ب بين شيبه )٥(

سجد احلرام وذلك أّن امل، وعبد مناف ،ًال بباب عبد مشسعرف أوّ يُ وكان ، الصديق 
لكعبة املشرّ البيوت تتحدّ  ط به، وكانتْ مل يكن حوله جدار حيي بني  ،فة من كّل جانبق 

ب بين  البيوت أبواب، يدخل منها الناس إىل املسجد احلرام، ومن بني تلك األبواب 
على  معقد قائ - على نبّينا وعليه الصالة والسالم -شيبة، وقد كان خلف مقام إبراهيم 

ب بين شيبة مرتاً تقريباً،  ١٢ويبعد عن املقام حبوايل "، عموَدْين، ُمزّخرف، ُكِتب عليه: "
لتوسعة  ؛هـ ١٣٧٩الذي يشري إىل موضع الباب األصلي عام  زيل ذلك العقدُ وقد أُ 

ً بوجهه الكعبة، و  ،املطاف ا، والـِمنبار، كما أن الداخل من هذا العقد يكون حماذ
   والركن. واملقام،

ب بين شيبة؛  أّما ما عرف بباب السالم من املبين القدمي للمسجد احلرام، وأنّه حقيقة 
ّما  ـفليس صحيحاً، وإمنّا موقع هذا الباب على امتداد وحماذاة العقد الذي ُأشري إليه آنفاً. ول

ب بين شيبة األصلي؛ أُ  سعة طلق عليه مرة أخرى، ونظراً لتو كان هذا الباب مبحاذاة 
ب السالم مُ  ب بين شيبه دٍّ ؤَ احلرام، فالداخل من  ظر: أخبار مكة ين وهللا أعلم. ،إىل 
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، ١/٢٣٠، ومرآة احلرمني لباشا ٢٣٧و ،١/٢٢٤، وشفاء الغرام ٦٢١- ١/٦٢٠لألزرقي 
م لألشيقري ص:  ريخ البلد احلرام للقطيب ص: ٢٥٨ومفيد األ ، وكتاب ١٢٦، و

  .٤٧٥املناسك للحريب ص: 
نية، وهم بنو شيبة بن عثمان :ا بنو شيبةأمّ  عبد  ،بن أيب طلحة ،فهم بطن من قريش العد

ي بن غالب بن فهر ؤَ بن كالب بن لُ  ،قصيبن  هللا بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار
من بن مالك بن النضر بن كنانة، ويقال هلم اليوم: آل الشييب، وهم حجبة الكعبة املشرفة 

ق منهم خلق يف اآلفاق، فنزلوا مصر، والعراق، عهد اجلاهلية إىل يومنا احلاضر، وقد تفرّ 
، والسرية النبوية البن هشام ٢٥٥معجم قبائل احلجاز للبالدي ص: ينظر: واهلند. 

 ، وكتاب احلّج من احلاوي الكبري١١٤البن حزم ص:  ، ومجهرة أنساب العرب١/٤٧٠
  ).٣حاشية رقم ( ٥٤٣- ١/٥٤٢
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ب الكعبة  ذلك أنّ  ،املعىن فيه وكان قال الرافعي:  ش:   .)١(الباب يف جهة 

والبيوت  ،يف جهة ذلك الباب بةب الكع أنّ  يضاحه:إو  : اتاملهمّ قال يف 

ا   .)٢(ُتؤتى من أبوا

ب الكعبة أشرف اجلهات  فألنّ  ؛وأيضاً   ابن عبد السالم هكما قال ،األربعجهة 
  .الدخول من الباب الذي يشاِهُد تلك اجلهة أوىل  فكان ،)٣(القواعديف 

 ،بلده رادته الرجوع إىلإالرافعي عن الباب الذي خيرج منه عند  وسكت قال: 

ب بين  ستحبّ وي  )٦(عن ابن َحِبيبٍ  النواِدرِ ففي ، )٥())٤(مهْ سَ (أن يكون ذلك هو 

                                                      
 .٣/٣٨٦فتح العزيز  )١(
ۆٱٱۆٱٱٱٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱٱٱٱۉٱٱۉېٱٱٱچٱإشارة إىل قوله تعاىل:  )٢(

 .]١٨٩البقرة: [ٱٱٱچېٱٱېٱٱېٱٱىىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱ¿
م ينظر: قواعد األحكام يف )٣( ق به األحكام من اجلوارح فصل: فيما تتعلّ ، مصاحل األ

١/٢٢٩. 
نية، وهم بنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب : بنو سهم )٤( بطن من قريش من العد

)، كنانة بن خزمية بن مدركة (عمرو  بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن
لصعيد، وهلم حصة من وقف  رق منهم كانتْ فكان بفسطاط مصر، وفِ  ،هاجر بعضهم

لفسطاط. وكانت دور بين سهم حول جامج عمرو بن  عمرو بن العاص على أهله 
، ٢٣٧معجم قبائل احلجاز للبالدي ص: ينظر: العاص من الفسطاط إىل أن دثرت. 

 .١٦٣ص:  مجهرة أنساب العربو 
 بياض يف (ب). )٥(
: عامل هارون السلمي اإللبريي القرطيب، أبو مروان عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن )٦(

 األندلس وفقيهها يف عصره. أصله من طليطلة، من بين ُسليم، أو من مواليهم. ولد يف إلبرية
يف فقه املالكية. له  واألدب، رأساً لتأريخ  ، وسكن قرطبة. كان عاملاً هـ ١٧٤سنة 

 ،تفسري موطأ مالكو، حروب اإلسالم :هانتصانيف كثرية، قيل: تزيد على ألف. م
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، خمتصر يف الطبّ و ،مكارم األخالقو، الفرائضو يف السنن والفقه، الواضحةو

ياض ينظر: ترتيب املدارك للقاضي ع هـ. ٢٣٨سنة  بقرطبة  تويفّ . أدب النساءو

)، واألعالم للزركلي ٣٢رقم ( ١٠٨-١٢/١٠٢ سري أعالم النبالء، و ١٤٢- ٤/١٢٢
 .١٥-٢/٨، والديباج املذهب ٤/١٥٩
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بين  بِ َ  نْ ا مِ فَ ىل الصَّ إِ  جَ رَ خَ وَ  ،ةبَ يْـ  شَ ِين بَ  بِ َ  نْ مِ  دَ جِ سْ مَ ـال لَ خَ دَ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  أنّ  
ني – )٢( َسْهمٍ ِين بَ  بِ َ  نْ مِ  ةِ نَ يْـ دِ مَ ـالىل إِ وَ  ،)١(ومٍ زُ خمَْ  )٣(ى اليوم بباب العمرةسمَّ ويُ  - لسِّ

 

  .انتهى )٥(.)٤(

  .] احلََرامِ  دِ َمْسجِ ـُة الحتَِيّ  وَ هُ وَ  ،الُقُدومِ  افِ ِبَطوَ  أُ ْبدَ يَـ وَ  قوله: [

  . )٦( ة البقعةحتيّ عبارة الرافعي:  ش:

                                                      
ب الصفا، مسي بذلك؛ ألنّه يلي الصفا، و : ب بني خمزوم )١( ّمسي هو الذي يسّمى 
م كانوا يسكنون يف تلك ـبـ ب بين خمزوم" قدمياً؛ ألّ على مخسة  مفتحاجلهة، وكان الباب "

أبواب، وكان أكرب أبواب املسجد، ومنه خيرج إىل املسعى. ينظر: أخبار مكة لألزرقي 
  ١/٣١٥، وشفاء الغرام ٣٢١، ورحلة ابن بطوطة ص: ٦٢٥- ١/٦٢٤

: بطن من قريش، وهم بنو خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وبنو خمزوم
ابن كنانة. وكان هشام بن  –األقوال  النضر وهو قريش على األصحّ  بن فهر بن مالك بن

مجهرة ، و ٤٧٥معجم قبائل احلجاز للبالدي ص: امللك يفضلهم يف العطاء. وينظر: عبد 
  .١٤١ص:  أنساب العرب

ب بين  :بكتاب: احلّج،   أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )٢( دخول املسجد من 
ب بين َسْهمٍ  بدون لفظ: عطاء  عن) ٩٢٠٩رقم ( ٥/١١٧ شيبة   وإىل املدينة من 

ص:  رحلة ابن جبري، و ٢/٥٢٨ظر: التلخيص احلبري . وين دوهذا مرسل جيّ وقال بعده: 

 .١/٣٨٠، وشفاء الغرام ٨٤- ٨٣
عيم اعتادوا املعتمرين من التن ؛ ألنّ باب العمرةي بومسُّ  ،يف اجلانب الغريب: ب بين َسْهم )٣(

 .١/٢٣٠، وشفاء الغرام ١/٦٢٨ينظر: أخبار مّكة لألزرقي  .الدخول واخلروج منه غالباً 
دات على ما يف املدّونة من غريها من األّمهات البن أيب زيد القريواين  )٤( النوادر والز

 .٢/٣٧٢املالكي 
  .٤/٣٠٤ املهّمات )٥(
 .٤٤٧و ،٣٨٩و، ٣/٣٨٧فتح العزيز  )٦(
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لبقعة  : اتاملهمّ قال يف  الطواف  فإنّ  ،هو البيت :تهااليت هذا حتيّ واملراد 

ه َ رْ مَ أَ  ،بل إذا فرغ من الطواف ،للمسجد ةً حتيّ وليس  ،ح به كثريونكما صرّ   ،ة لهحتيّ 
ن يصلّ ب: فإن قيل: هّال طيّ الوهلذا قال القاضي أبو  ؛املسجد ةبتحيّ  ة ي التحيّ  أمرمتوه 

  بعد الطواف؟

ّ وابفاجل ن يصلّ : أ مره  ة جتزئه عن حتيّ  ةوتلك الصال ،ْني ي يف املقام ركعتَـ  
  )١(.املسجد

  ة املسجد؟م الطواف على حتيّ قدّ  ن قيل: ملَِ : فإالكفايةال ابن الرفعة يف وق

ّ  ؛ته الطوافوحتيّ  ،املسجد البيت )٢()إتيان(القصد من  قيل: ألنّ  ا حتصل وأل
  )٣(بركعيت الطواف.

ه لو وأنّ  ،ةت هذه التحيّ فقد فوّ  ،)٤()آخر الركعتني لوقت(ر ه لو أخّ منه أنّ  ملِ وعُ 
ب مل خياطَ  -كخوف الفوات وحنوه   - اشتغل قبل الطواف بصالة لغرض من األغراض

  ة املسجد.بتحيّ 

ون بركعيت بُ اطَ خَ يُ فَـ  اف،طاملقيمني إذا دخلوا امل أيضاً: أنّ على ما قلناه  ويدلّ 
  .انتهى )٥(.ة التحيّ 

   

                                                      
ب نذر اهلدي من كتاب احلّج)  )١( اية  ب دخول مّكة حىت  التعليقة الكربى (من 

، ١٦- ١/١٥للقاضي أيب طّيب طاهر بن عبد هللا الطربي، حتقيق: بندر بن فارس العتييب، 
 ه. ١٤٢٢- ١٤٢١رسالة ماجستري، يف جامعة اإلسالمّية (املدينة املنّورة) سنة/ 

 يف (ب): إثبات. )٢(
  .٧/٣٥٦ الكفاية )٣(
 سقطـت من (ب). )٤(
  .)(مع حذف ٣٠٥-٤/٣٠٤ املهّمات )٥(



 

      ٢٣٤ 
 

  ات مخس:التحيّ  : )١()املساجد(أحكام وقال الزركشي يف 

لصالة.حتيّ  أحدها:   ة املسجد 

لحتيّ  :ةثانيال ذا  ،ة املسجدوليس الطواف حتيّ  ،طوافة البيت  صرّح 
ين يف ، )٢(ياحلاو املاوردي يف  :منهم ،اباألصح أبو القاضي و  ،)٣(البحروالرو

 لُ وْ وقَـ  ،)٧(قِ ونَ الرَّ يف  )٦(وأبو حامد ،)٥( اللباباملي يف واحمل ،)٤(تعليقهب يف الطيّ 

                                                      
 يف (ب): مسحد. )١(
 .٤/١٣٣ينظر: احلاوي الكبري  )٢(
 ب: دخول مكة. ٤٧١- ٣/٤٦٩ينظر: حبر املذهب  )٣(
ب ما جيتنبه احملرم من ك )٤( اية  تاب  احلّج) التعليقة الكربى (من بداية كتاب الصيام إىل 

 .١/١٥للقاضي أيب طّيب طاهر بن عبد هللا الطربي، حتقيق: فيصل شريف حممد، 
 كتاب الصالة.  ١٤٥ص:  اللباب يف الفقه الشافعيينظر:  )٥(
 بغداد، يف الشافعية خشي:  حامد أبو اإلسفراييين، أمحد بن حممد طاهر أيب بن أمحد )٦(

ن، بن احلسن أيب عن الفقه أخذهـ.  ٣٩٩ة سن ولد الثاين، الشافعيله:  يقال كان  املرز
 سنة  تويفّ  .البستانو ،الكربى التعليقةمن كتبه: . الداركي القاسم أيب عن مثّ 

 الكربى طبقاتال، و ١/٧٢، ووفيات األعيان ١٢٤فقهاء ص: ينظر: طبقات ال .ه ٤٠٦
 . ٣/١٧٨، وشذرات الذهب ٤/٦٨، و٣/٢٤ بكيللس

مثّ ذكر دليله فقال:  ،١/١٠٧إعالم الساجد يف  كما ذكر الزركشي  ،يف صالة النفل )٧(
 ياحلاجّ قال و  .الطواف بدأ به يءل شأوّ : ملسو هيلع هللا ىلصه أنّ ائشة ويف الصحيحني عن ع

هذا، فقيل: إنّه أليب  الرونقاختلف يف نسبة  :  ١/٩٣٤يف كشف الظنون  خليفة

  . حامد، وقيل: إنّه للماملي، وقيل لغريه



 

      ٢٣٥ 
 

ملسجد احلرام لعلّ  ،)٤(ة املسجد احلرام الطوافحتيّ  :)٣()٢()التحرير( )١(صاحب  :مراده 

  البيت.

ن يُ فهّال  ،ة البيتفإن قيل: إذا كان الطواف حتيّ  ي لّ صَ  أمرمتوه عند الفراغ منه 
  سجد؟ ألجل امل )٥()ةالتحيّ (

ّ  ،بقال القاضي أبو الطيّ ما : فاجلواب ين: إ َْ والرو ن يُ    ي ركعيتلّ صَ مره 
كما لو دخل املسجد واإلمام يف مكتوبة ،  املسجد ةوتلك الصالة جتزئه عن حتيّ  ،الطواف

 ،اً يال يدخل املسجد الهِ ن أ :القصد وألنّ )٧( ؛)٦()املسجد(ة عنه حتيّ  سقطتْ  ،هافصّال 
   .هذا املعىن زال ،فإذا طاف

                                                      
ا يف : قاضي البصرة وشيخ الشافعيّ أمحد بن حممد بن أمحد، أبو العباس اجلرجاين  )١( ة 

يف فروع الشافعية،  التحرير. من كتبه: زيّ ه على الشيخ أيب إسحاق الشرياتفقّ ، عصره

ةو، الشايفو ،البلغةو ة يف العقل، وها يف الفقهكلّ   املعا نواع أيْشَتمل على  املعا

 :فله نظم مليح، وصنّ و من االمتحان كاأللغاز والفروق واالستثناءات من الضوابط، 
ء وإشارات البلغا ت األد  ه. ينظر: الطبقات ٤٨٢ سنة . توّيف املنتخب من كنا

واألعالم  ،١/٢٦٠ ابن قاضي شهبةالشافعية وطبقات  ٧٧-٤/٧٤لسبكي ل الكربى
  .١/٢١٤للزركلي 

 يف (ب): البحر. )٢(
ب صيام التطوّع واخلروج منه قبل إمتامه إىل  ابن صباغ يف الشاملكذلك و  )٣( (من أّول 

 .٥٠١- ٥٠٠ص:  آخر كتاب احلّج)، حتقيق: سلطان القحطاين
، رسالة ٢٠٤ص: ، عادل العبيسي حتقيق:التحرير يف الفقه (قسم العبادات) للجرجاين  )٤(

ض) سنة/ يف جامعة امللماجستري   .هــ ١٤٣٦ك السعود (الر
 يف (ب): حتّية املسجد. )٥(
 سقطت من (ب). )٦(
 /أ].٢٠[ )٧(



 

      ٢٣٦ 
 

لصالة فيه لفريضة مجاعةٍ أسقطتم سنّ  فإن قيل: هالّ  كما   ،ة الطواف إذا بدأ 
  ها معهم؟ فصّال  ،عند الدخول ة إذا وجد مجاعةً ط التحيّ قُ سْ تَ 

 )١()ةالتحيّ (وركعتا  ،فلم يتداخال ،الصالة والطواف جنسان خمتلفان : ألنّ قلنا
   )٣(.)٢(فتداخلتا ،والصالة املكتوبة جنس واحد

ر ولو أخّ  ،)٤(منهما كال  يَ ي ركعيت الطواف بعد الطواف أن ينوِ ينبغي للمصلّ و 
  )٥(كما يف غريه من املساجد. ،ةالتحيّ  تِ فاتَ  ،الركعتني بعد الطواف وجلس

حلجّ  :ة احلرمحتيّ  :ةثالثال   .)٧(وغريه )٦(والعمرة. قاله احملاملي إلحرام 

)٨(لالشامِ ره يف مي. ذكلرَّ  :ة ِمىنحتيّ  :ةرابعال

                                                      
 يف (ب): الطواف. )١(
 ،أمران من جنس واحد ومل خيتلف مقصودمهاإذا اجتمع يشري إىل القاعدة الفقهّية:  )٢(

عدة التاسعة من . ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي، القادخل أحدمها يف اآلخر غالباً 
 .١/٢٠٨الكتاب الثاين 

ب ما جيتنبه احملرم من كتاب  احلّج) التعليقة الكربى (من بداية كتاب  )٣( اية  الصيام إىل 
، ١٧- ١/١٦، حتقيق: فيصل شريف حممد، للقاضي أيب طّيب طاهر بن عبد هللا الطربي

  .٤٧١-٣/٤٧٠حبر املذهب و 
ما. ؛وركعتا الطواف ،أي: حتّية املسجد )٤(  ليحصل له ثوا
ينظر: حبر املذهب، . فمقام ركعيت الطوا قامتْ  ،فولو أتى بصالة فريضة عقب الطوا )٥(

  ب: دخول مّكة. ٤٧١-٣/٤٦٩ب: دخول مّكة 
 .١٤٥ص:  اللباب يف الفقه الشافعيينظر:  )٦(
َرِميّ وحاشية ، ١/٤٨٧مل على شرح املنهج للجمل ينظر: حاشية اجل )٧( لبيجريمي ل الُبَجيـْ

 .١/٢٨٠على شرح املنهج 
لرمي حتّية له،  وعبارته:  مل أجده مصّرحاً به، )٨( وال أستحّب له إذا دخل احلرم أن يبدأ 

فإذا أتى  ، وقال يف موضع آخر: فإذا أخذ احلصى من املزدلفة، مل يشتغل بغري الرمي 

مىن، رمى مجرة العقبة بسبع حصيات، ومجلة ذلك، أنّه إذا أتى مىن، فاملستحّب أن يبدأ 



 

      ٢٣٧ 
 

                                                      

سلطان ، حتقيق: يف فروع الشافعية البن صباغ ينظر: الشامل. رمي مجرة العقبة 

 واملصادر السابقة.، ٦١٩، و٦٠٢، ص: القحطاين



 

      ٢٣٨ 
 

لنسبة إىل اخلطيب يومَ حتيّ  :ةامساخل   خلطبة.ا :اجلمعة ة املسجد 

وفيها  ،ة املسجدله حتيّ  ه ال يستحبّ بناًء على أنّ ؛ ١نكت التنبيهالنووي يف  قاله

  انتهى. )٢(. خالف

ة وحتيّ  ،الوقوف :ة عرفةوحتيّ  وزاد:  ، )٤(ات سبعالتحيّ   :)٣(وقال ابن العماد

  .)٥( َسّلِم: السالم عليكم ـُمــال

                                                      
ا تقع يف،  ذكرها ابن قاضي شهبة للنووي: هنكت التَّنبي )١( َّ  كما ذكرها الّسيوطيُّ، وأ

وهي من أوائل ما صنَّف؛ وال ينبغي ، قال اإلسنويُّ: التعليقةوتسمَّى:  ،ضخم جملَّد

ه مجعها من كالم تماد على ما فيها من التَّصحيحات املخالفة لكتبه املشهورة؛ ولعلّ االع
: يف الثانيةو. : يف جامعة ييل/ نيوهافنحدامهاأ: ومنه نسختان خمطوطتان.  شيوخه

طبقات الشافعية البن ، و ١/٩٧املهمات لإلسنوي ينظر:  .متحف طوبقبوسراي/ إستانبول
 .١/١٨، واملنهاج السوي ٥/٣٥٦هب شذرات الذ ،٢/١٥٦ قاضي شهبة

حكام املساجد للزكشي ص:  )٢(   .مع حذف)( ١٠٩-١٠٨إعالم الساجد 
، مد بن أمحد بن عماد بن يوسف بن عبد النيب، أبو الفتح، مشس الدين األقفهسيحم )٣(

من عمل البهنسا،  مولدا ووفاة، نسبته إىل أقفهس : فاضل، من أهل القاهرة.يالشافع
عرف وكان أبوه يُ ونسب إىل أبيه،  الذريعة يف أعداد الشريعة :سب إليه كتابنُ  مبصر.

فوائد على يف الفقه، و تسهيل املقاصد لزّوار املساجدمن كتبه: و  ،بن العماد أيضاً 

هـ. ينظر: الضوء  ٨٦٧سنة  ، وتوّيف يف أصول الفقه شرح اإلسنوي لنهاية السول

 .٥/٣٣٣، واألعالم للزركلي ٧/٢٤الالمع 
لنسبة إىل اخلطيب يومَ حتيّ عند سردها ذكر ابن العماد ستاً فقط، فلم يذكر  )٤(  ة املسجد 

. ه، كما نّبه عليه حمّقق كتابهكتابة يف خمطوطات  " مثبتة: "سبعلفظمع أّن ، خلطبةاجلمعة 
مع تعليق  ٢٩٧ينظر: تسهيل املقاصد لزّوار املساجد لإلمام ابن العماد األقَفهسي ص:

 حمّقق الكتاب.
 .نفسه ينظر: املرجع )٥(



 

      ٢٣٩ 
 

  ففي فواتِِه وجهان: ،ر طواف القدومولو أخّ  : بشرح املهذّ ويف 

  )٢(.ة املسجد ه يشبه حتيّ ألنّ  ؛)١(ني: إمام احلرمَ حكامها

ُء ىا ُجتْزِ مَ كَ   ،َعْن َطَواِف اْلُقُدومِ وَ ، )٣(اهَ نْـ َزَأُه عَ َأجْ  ،اْلُعْمَرةِ  نْ ا طَاَف عَ ذَ إِ  قوله: [

  ].ْسِجِد املَ  ةِ يَّ حتَِ  نْ ُة عَ يضَ الَفرِ 

نّ هذا يُ  : اتاملهمّ قال يف  ش: وليس   ،املعتمر خماَطب بطواف القدوم شعر 

إذا  احلاجّ  فرض؛ وهلذا ذكر الرافعي أنّ مور بطواف الأْ ه مَ ألنّ به؛ ْب ا مل خياطَ وإمنّ  ،كذلك
  .)٤(له مبا قلناهوعلّ  ،ب بهال خياطَ  ،ة بعد الوقوفدخل مكّ 

لكون الطواف الذي عليه ِمن  رَ ثَـ إْذ ال أَ  ،وال فرق يف ذلك بني املعتمر واحلاجّ 
نياً على أنّ  ،ًال على حصول الثوابه أوّ ُحيمل كالمُ فينبغي أن  أو عمرٍة، ،حجّ  ه وكالمه 
  .القدوم  بطواف خيصّ  رُ مَ ؤْ ال يُـ 

ة مع إمكان ي الفرض على التحيّ مصلِّ  يبثه إذا أُ أنّ  ،ُه حصول الثواب هناَوَوجْ 
لعبادة،ا فيه من َشغْ مَ ِفْعِلها لِ    انتهى. )٥(.ْوىل فهنا أَ  ل البقعة 

 رماً بعمرة، مل يكن طوافُ حمُ  لو كان القادمُ  : اةالِكفويف : اخلادمقال يف 

   ة.تعجيله سنّ  ،نعم .ه يقع عن فرضه؛ ألنّ ةسنّ ه يف حقّ القدوم 

                                                      
اية املطلب لإلمام احلرمني  )١(  .٤/٣٠٠ينظر: 
موع   )٢(   .٨/١٢ا
ضاح ينظر: منت اإلي .، وال يتصّور يف حّق املعتمر طواف قدومأي: عن طواف العمرة )٣(

 .٢٠٥مع اإلفصاح ص: 
 .٣/٣٨٧ينظر: فتح العزيز  )٤(
  ٣٠٦- ٤/٣٠٥ املهّمات  )٥(



 

      ٢٤٠ 
 

لعمرة ما ل: ويُ )١(قال دوم، قاله القُ  ةُ نّ سُ  هى بدَّ ََ  طاف طوافاً منذوراً لو حق 
  )٣( . )٢(حسنيالقاضي 

  .] دَ َوُيَسمَّى الرُّْكَن اَألْسوَ  قوله: [

أ  أنّ  ])٤(يّ حبّ سـمَ ـال[ ذكر فظ تقي الدين الفاسي: اقال شيخ شيوخنا احلش: 

فع اخلُ     )٥(زاعياحلسن حممد بن 
   

                                                      
 أي: ابن الرفعة. )١(
 ٣٥٧-٧/٣٥٦النبيه كفاية  )٢(
اية الفصل الثالث من سنن دخول مّكة(من أّول اخلادم   )٣(  )بداية كتاب احلّج حّىت 

  .٤٤٢ص: 
  .، وما أثبته موافق ملا يف شفاء الغرام وترمجتهط يف (ب)ينقتري الَمِسْيِحي، وبغـيف (أ): ال )٤(

أحد إمراء املصرّيني ، ُملكـحممد ْبن ُعبَـْيد هللا ْبن أمحد املسّبحّي احلرّاّين، األمري املختار عّز ال
م وُفضالئهم، وصاحب  عر له تصانيف عديدة يف األخبار والشِ املشهور. و  الّتاريخوُكتا

يف  َدرك الُبغية: ، وكتابالّتلويح والّتصريح يف الّشعر :كتابك  من ذلواحملاضرة، 

ن والعبادات ريخ اإلسالم َوَوفيات هـ. ينظر:  ٤٢٠ سنة . توّيف وصف األد
 سري أعالم النبالء، و ٤/٣٧٧ فيات األعيانو ، و ٩/٣٢٤للذهيب  َواألعالم ،املشاهري

 .٦/٢٥٩، واألعالم للزركلي ١٧/٣٦١
فع حمم )٥( ث َعن: َأْمحد بن يزِيد بن حدّ : احلسن وأب ،ياخلزاعي املكّ بن إسجاق د بن 

البن  فتح الباب يف الكىن واأللقاب، وتوّيف بدمشق. ينظر: َوِإْسَحاق بن َأْمحد، َهاُرون
 .٢٤١منده ص: 



 

      ٢٤١ 
 

ثر َردِّ  كان يف الكعبة  ّماـاألسَوِد ل لها للنظر إىل احلَجرن دخدخل الكعبة فيم
َمَّل احلجَر األسوَد فإذا السواد يف رأسه دوون سائرهوأنّ  ،)٢(له )١(القرامطة وسائِرُه  ،ه 

   .أبيض
  

                                                      
طنيّ  :القرامطة )١(  ،هدامة تنتسب إىل شخص امسه محدان بن األشعثإمساعلّية ة حركة 

رحل إىل الكوفة.  مثّ  ،وهو من خوزستان يف األهواز ،لقصر قامته وساقيه ؛بقرمط ويلقبّ 
ابتىن ألتباعه دارا للهجرة يف سواد و  ،هذه احلركة التنظيم السري العسكري وقد اعتمدتْ 
واالنتساب إىل حممد بن إمساعيل  ،ع آلل البيتا التشيّ وكان ظاهره، ه٢٧٧الكوفة عام 

مل ميت وال ميوت حىت  ،إىل اليوم حممد بن إمساعيل حيّ  وزعموا أنّ  ،بن جعفر الصادق
مقاالت اإلسالميني  ينظر:. البشارة به ه هو املهدي الذي تقدمتْ وأنّ  ،ميلك األرض

املشرقة وخمتصر الصواقع السيوف ، و ٦٧أليب احلسن األشعري ص:  نيواختالف املصلّ 
ن واملذاهب واألحزاب املعاصرة، و ٨٩- ٨٧لأللوسي ص:  احملرقة  املوسوعة امليسرة يف األد

 .٩/٢٣٨ موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم ،١/٣٧٨
واستولوا على بعض القرى  ،املقتدر اخلليفة العباسي على  القرامطة تْ خرج )٢(

 آالف نفس ٣البيت احلرام قدر  اج يفوقتلوا من احلجّ  ،ةموا يف املوسم مكّ واألمصار، وقدّ 
ابنه أبو طاهر. أمر جنوده أن  مثّ ، . وكان رئيسهم أبو سعيد اجلنايب القرمطيهـ ٣١٧سنة 

 مثّ . وألقاه يف كناستها ،فذهب به إىل الكوفة ،يقلعوا احلجر األسود من مكانه، فقلعوه
، ألف دينار ٣٠بــاملقتدر املطيع ألمر هللا  أبو القاسم فضل بن هـ ٣٣٩اشرتاه منهم سنة 

بل كثرية، ويف ة ثقله إه يف الذهاب مات حتته من شدّ قيل: ومن العجب أنّ و  .فرّدوه إليهم
إىل مكانه، املقتدر املطيع ألمر هللا رّده ف ر به.إىل مكة، ومل يتأثّ  بُ ر العود محله مجل أج

ا وأحك مراصد االطالع  موا بناءه. ينظر:ووضع له طوقان من فّضة فطّوقوا احلجر 
ومعامل ، ٥/١٧٩١ومرقاة املفاتيح ، ٤٩٤- ٤٩٣وكتاب املناسك للحريب ص: ، ١/٣٨٢

 .١١٧مّكة التارخيية ص: 



 

      ٢٤٢ 
 

   ،)٤(عظم ذراع ِمقدارَ  )٣())٢(هتُ رْ زَ حَ (قال: وكان مقداُر طوله فيما )١(

                                                      
 /أ].٢١[ )١(
خمتار ه. ينظر: ه وخرصتَ إذا قّدرتَ  ،اً رَ زْ حَ  الشيء تُ تقول: حزر  ،رصالتقدير واخلَ  :رُ زْ احلَ و )٢(

 ).ح ز رمادة ( ١/١٣٣، واملصباح ٧٧ الصحاح ص:
كّلها للّذهيب. ويف   األعالمو ،َوفيات املشاهريو ،ريخ اإلسالمو ،(أ) كذا يف )٣(

 حّررت. :شفاء الغرام(ب)، و
ا من اإلنسان من طرف املرفق إىل طرف اإلصبع ّنهلك ،وانيح يد من كلّ لا :الذِّرَاع )٤(

 .وذوات احلاِفر ما فوق الوظيف .ومن اِإلبل ،راعمن البقر والغنم ما فوق الكِ و  ،الُوسَطى
  . تقريباً  سنتميرتاً  ٦٤أو  ،إصبعا ٣٢وهي  :ومقياس أشهر أنواعه الذِّرَاع اهلامشية

جلدول  واختلف الفقهاء يف   التايل:ضبط ذراع اليد، وبيانه 
واحدة األطوال 

الشرعّية عند املذاهب 
  األربعة

مدة يف نظام املعت
  املقاييس الفرنسي 

يف نظام  املعتمدة
  املقاييس الربيطاين

  سنتيمرتاً  ٤٦٫٣٧٥  عند احلنفّية
  أصبعاً) ٢٤(

  قدماً  ١٫٥٢١٤٨٩

  سنتيمرتاً  ٥٣  عند املالكّية
  أصبعاً) ٣٦(

  قدماً  ١٫٧٣٨٨٤٥

سنتيمرتاً  ٦١٫٨٣٤  عند الشافعّية واحلنابلة
  أصبعاً) ٢٤(

  قدماً  ٢٫٠٢٨٦٧٤٥

 ١٫٩٣٢٢٩  حلنفّيةعند ا
  سنتيمرتاً 

  إنشاً  ٠٫٧٦٠٧٤٤٠٩

  إنشاً  ٠٫٥٧٩٦٠٦.  سنتيمرتاً  ١٫٤٧٢٢  عند املالكّية
 ٢٫٥٧٦٤١٦  عند الشافعّية واحلنابلة

  سنتيمرتاً 
  إنشاً  ١٫٠١٤٣٣٧

شعريات مضمومة بعضها إىل بعض، وهذا ال خالف فيه. ينظر: املصباح  ٦وكّل أصبع 
ب: الذال )، واملذ ر عمادة: ( ١/٢٠٧املنري  وشفاء الغرام ، ١/٣١١عجم الوسيط 



 

      ٢٤٣ 
 

   

                                                      

وملحق كتاب املنهج القومي يف املوازين، واملكاييل، ومقادير الشرعية ، ١١٥، ١/٣٢
ا للكردي ص:  سم)،  ٤٦٫٢(ورّجح أّن الذراع  ٥٥٠- ٢٤٨واألحكام الفقهية املتعّلقة 
املّكي للحويطان ، وأحكام حدود احلرم ٦٥٤واألطوال الملهندس غالب حممد ُكرّمي ص: 

 .٣٤- ٣٣ص: 



 

      ٢٤٤ 
 

  . )١(سواد يف وجهه غري ماٍض يف مجيِعهوال ،ألصابعأو كالذراع املقبوضة ا

زاعي يف صفة ما يوافق ما ذكره اخلُ  دقْ العِ  يف )٣(هوذكر ابن عبد ربّ  : )٢(قال

إىل يرفعه  اً حديث نياملكيّ وما خيالفه يف مقدار طوله فقال: وذُكر عن بعض احلجر، 
ُروا  ،وزاد فيه البيتَ  َهَدَم ابن الزبري ه نظر إىل احلجر األسود إذْ أنّ  :شيخه ة طوله ثالثفقدَّ
ص ،أذرع  –داده فيما ذكروا واسوِ  ، وجهه الظاهرإّال  -ما ذكروا يف -البياض  عوهو 

لدَّم ،الستالم أهل اجلاهلية َله –وهللا أعلم     انتهى.  )٥(. )٤(وَلْطِخه 

  . ] عَ َصابِ أَ  عَ  َسبْ الَّ رٍُع إِ ذْ أَ ُة َفاُع اَحلَجِر اَألْسَوِد ِمَن اَألْرِض َثالَثَ تِ ارْ وَ  قوله: [

جر األسود إىل األرض ذرْع ما بني احلَ  أنّ  ذكر األزرقي : )٦()الفاسي(قال ش: 

  .)٧(ا ذراعثَ لُ وثُـ  ،ذراعان

                                                      
للذهيب  ريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، ٣/٣٠٥ينظر: النجم الزاهرة  )١(

 .دار الغرب اإلسالميط.  ٧/٦٤٢
  .أي: الفاسي  )٢(
 اإلمام،: األديب ه ابن حبيب ابن ُحَدير بن سامل، أبو عمرأمحد بن حممد بن عبد ربّ  )٣(

. ألموي  هلشام بن عبد الرمحن بن معاويةموىل -  سامل-ه األعلى من أهل قرطبة. كان جدّ 
وهي قصائد ومقاطيع يف املواعظ والزهد،  ،املمحَّصات :اهمنه ما مسّ  ،له شعر كثري

رخييّ  ،يدالعقد الفر  :بهكت  منو وكانت له يف عصره شهرة ذائعة.  ة ذكر فيها وله أرجوزة 

. ينظر: هـ ٣٢٨ سنة توّيف فيهم.   اخللفاء وجعل معاوية رابعهم ومل يذكر علياً 
ريخ علماء األندلس ١٥/٢٨٣سري أعالم النبالء  ء١/٣٨، و -٤/٢١١ ، ومعجم األد

 .  ١/٢٠٧، واألعالم للزركلي ٢٢٤
 .٦/٢٥٨الِعْقد الفريد  )٤(
 .١/٣٧٠شفاء الغرام  )٥(
 يف (ب): الفارسي. )٦(
حلجر األسود من الفضّ  لألزرقيأخبار مكة  )٧(  ).٥١٧رقم ( ١/٤٨١ ةذكر ما يدور 



 

      ٢٤٥ 
 

دس وسُ  ،ذراعان وربع :رتفاع احلجر من أرض املطافا وذكر ابن مجاعة أنّ 
  )٣(. )٢(املستعمل مبصر يف زمنه )١(بذراع القماش ،ذراع

  ]. )٥(َشْوطاً  افَ وَ ى الطَّ ُيَسمَّ  نْ أَ  )٤(][يُّ عِ الشَّافِ  هَ َكرِ وَ  قوله: [

ه اسم كر كما  اهلالك،  : الشوط ألنّ  ؛ا كرههإمنّ  قال القاض حسني: ش: 

  .)٦(العقوق لفظ من هألنّ  ؛العقيقة

ُر اْلَعوْ  قوله: [   .] الطََّهارَةُ رَِة وَ َستـْ

  ر من اشرتاطهما واضح عند القدرة. ما ذك : اتاملهمّ قال يف  ش:

   

                                                      
ومقدار الذراع املشار إليه من ذراع  : هو ذراع احلديد. قال الفاسي: ذراع القماش )١(

ُمثن ذراع، هكذا اعتربه مجاعة من  احلديد املستعمل يف القماش مبصر ومّكة اآلن: ذراع إّال 
 .١/١١٥. ينظر: شفاء الغرام أصحابنا بذراع أيديهم

 .٣/١٣٣٤هداية السالك  )٢(
 .٣٧١-١/٣٧٠شفاء الغرام  )٣(
 من (أ). ليس )٤(
 ،ريجعن ابن جُ  ،أخرب سعيد:ال يقال شوط وال دور :ب : ٢/١٩٢قال يف األّم  )٥(

.  طواف طوافني :ولكن يقول ،شوط دور للطواف :له كان يكره أن يقو عن جماهد أنّ 

:  قال وجلّ  هللا عزّ  ألنّ  ؛وأكره من ذلك ما كره جماهد: تعاىل  قال الشافعي

 ى مجاعةً مسّ  هللا تعاىل ؛ ألنّ ي طوافاً فسمّ  ،] ٢٩: احلجّ  [ٱچٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭچ
 . طوافاً 

 .٧/٣٥٨النبيه  نقله عنه يف كفاية )٦(



 

      ٢٤٦ 
 

يف جواز فعله  فال شكّ  أو للوداع، ،كان الطواف نفالً   نفإ ،عجزفإن 
ما   ه ال إعادة عليه على املشهور.ألنّ  ؛)٢(فيجوز للعاري وإن كان طواف الركن، ،)١(بدو

ّ  ؛فالقياس منعهما منه ،سواملتنجّ  ،ممّ ا املتيوأمّ  لوجب عليهما  يا،ما لو صلَّ أل
لصالحَ لْ والطواف مُ  ،القضاء لطهارةة فيما يتعلّ ق  فتكون إعادته واجبة  ،وحينئذٍ  ،ق 

 فائدٌة؛ ألنّ  –واحلالة هذه  –فال يكون يف فعله ، وإذا وجبت اإلعادة ،ا أيضاً معليه
  ال حيصل ما دام الطواف يف ذمته. )٣(لالتحلّ 

 ألنّ  ؛مفقود هنا –هو حرمة الوقت و  - أوجبنا فعل الصالة  الذي ألجله واملعىن
م بعد قدر على التيمّ  ى مثّ ذا صلّ إن يْ فاقَد الطهورَ  أنّ  :دهويؤيّ  ،الطواف ال آخر لوقته

  من عدم الفائدة. هقلنا ملاال يعيد الصالة يف احلضر  ،الوقت

ومل يزد  ، يف وجوب اإلعادةْني فحكى وجهَ  )٤(للمسألة البحرض يف وقد تعرّ 

جلوازو  ،)٥(على ذلك   وال سبيل إىل القول به. ،)٦(هو يقتضي اجلزم 
                                                      

 أي: بدون الطهارة، وسرت العورة. )١(
 .١/٤٧٧أسىن املطالب  ن السرت. ينظر:أي: العاري العاجز ع )٢(
ب احلّج: لالتحلّ  )٣( . وهو حال اإلحرام ما كان حمظوراً  وحلّ  ،اخلروج من اإلحرام يف 

اين)، ويتعّلقان بثالثة أعمال من (الث ل أكربوحتلّ  -٢، (األّول) أصغر حتللّ  -١: قسمان
إن  ،والطواف مع السعي -٣واحللق،  - ٢رمُي مجرة العقبة،  -١أعمال يوم النحر وهي: 

ني من هذه الثالثة فعلهما احلاّج، حصل له مل يكن سعى بعد طواف القدوم. فأّي اثنَ 
لنساء، لعمل الباقي  التحّلل األّول (األصغر)، فيحّل له مجيع احملظورات غري االمستاع  و

من الثالثة، حصل له التحّلل الثاين (األكرب)، وقد حّل له مجيع احملظورات، ولكن بقي 
م التشريق. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح  ّ عليه من املناسك: املبيت مبىن، والرمي يف أ

 .٣٥٣-٣٥١ص: 
افت، ّمث وجدته، وط أي: مسألة احلائض إذا عدمت املاء بعد انقطاع الدّم فتيّممتْ  )٤(

لتيّمم لعدم املاء مث وجده، فهل جتب اإلعادة أم ال؟   وكذلك يف اإلعادة فيما لو طاف 
ينينظر: حبر املذهب ل )٥(  .١/٥٩٥النكت على املخنصرات الثالث ، و ٣٥- ٣٤/ ٤ لرو
 .يقضي إذا وجد الطهور مثّ  ،يقضي يف احلالأي:  )٦(



 

      ٢٤٧ 
 

 ،.وبتقدير اجلواز)٢(ما يدفعه من جهة النقل احلجّ   )١( )ماع يفوقد ذكروا يف اجلِ (
    .انتهى )٣(.م ما تقدّ ال سبيل إىل قضائه لِ 

: مناسكهيف  )٤(قال العبد الصاحل أبو احلسن البكري : اخلادموقال يف 

فاملختاُر: أن  ،)٥(بكْ ومل تَتَوقَّع فراَغ َحيضها قبل سفر الرَّ  ،املرأة إذا حاضتْ  يف زماننا لكنْ 
لضرِر الشديدقُ سْ فرض الطهارة عن الصالة يَ  ألنّ  ؛هاال تكون الطهارة َشرطاً يف حقّ    ،ط 

                                                      
وسأيت يف الكالم على فساد  : لإلسنوي طبوعاملاملهّمات كذا يف النسختني، ويف  )١(

 ولعّله أوضح لفهم مراد اإلسنوي. احلّج...
أي: يف مسألة: فيَمن جامع قبل التحّلل األّول، فأفسد حّجه، هل جيب عليه القضاء  )٢(

فوراً أم ال؟ واستدّلوا على وجوبه فوراً أّن املتعّدي برتك الصالة، يلزمه قضاؤها على الفور بال 
الف. وذكر اإلسنوي أّن هذا واضح إذا كان واجداً ألحد الطهوَرين، وإن كان فاقداً خ

لثاً إىل  نياً و هلما، فقد نُِقل أنّه ال جيب عليه ذلك؛ إلنّه لو قضى، الحتاج إىل اإلعادة 
ا جتب مرًة واحدة،  ّ ي إىل وال يؤدّ  حبرمة الوقتما ال يتناهى، خبالف املؤّداة يف الوقت، فإ

موع ٤٨٣-٣/٤٨٢، وفتح العزيز ١/٢٣٧. ينظر: حبر املذهب لتسلسلا ، ٢/٢٧٩، وا
 .٤٣٤- ٤/٤٣٣واملهّمات 

  ٣١٤-٤/٣١٣ املهّمات )٣(
كر من ذرّية أيب ب، أبو احلسنالشيخ نور الدين، علي بن يعقوب بن جربيل البلوي،  )٤(

نّ  ، أوصى إليه ابنُ فاً متصوّ  ،اً ذكيّ  ،، زاهداً صاحلاً  كان عاملاً . الّصديق  يكمل  الرفعة 

ملا علمه من  ؛-  وهو من صالة اجلماعة إىل البيع -  طالوسيما بقي من شرحه على 

هليته لذلك دون غريه، فلم يتفق ذلك ملا كان يغلب عليه من التخّلي واالنقطاع واإلقامة أ
هـ.  ٧٢٤سنة  مفقود. توّيف  املناسكوكتابه  .ة مقابل مصرألعمال اخلرييّ  غالباً 

 .١/١٣٨لإلسنوي  ةطبقات الشافعيّ ينظر: 
ان بَ كْ الرُّ و  ،وهم العشرة فما فوقها ،أصحاب اإلبل يف السفر دون الدوابّ  :بكْ الرَّ  )٥(

ب: )، واملعجر ك بمادة ( ١٢٧. ينظر: خمتار الصحاح ص: اجلماعة منهم م الوسيط، 
 .١/٣٦٨الزاء 



 

      ٢٤٨ 
 

احلائض  ُقط يف حقّ سْ يَ ن أفينبغي  ُمبَـرََّح وحنَوه،ـكما لو خاف األسري إن تطهََّر الضرَب ال
ل فتْ ا خاإذ ل ،ُمقامـالضرَر الشِديِد   ،أيضاً  املسجدِ  دخولُ  وأن ُجيوَز هلا ،مةً رِ رحيل حمُ و

أبيح . وقد إن أمكن)٢( مِ الدَّ  النِ يَ من سَ  َؤمِّنِ مُ ـال )١(ارِ فَ ثْـ االستِ  عدَ بَ  ،ملثل هذه الضرورة
   .مع وجود النجاسة الناقضة للطهارة الصالةُ  )٣(وصاحِب السلس ،للمستحاضةِ 

  ، )٤(ْني و غالبَـ أ ْني مَ  إذا كا دآئِ ْني ن اخلارجَ يْ ذَ  ة عنها الوضوءأسقط املالكيّ و 
   

                                                      
. استثفر الكلب، أدخل ذنبه بني فخذيه حىت يلزقه ببطنهو  .اً رَ فْ ثَـ  رَ فَ من ثَـ  :لغةً  رَ فَ ثْـ تَـ اسْ  )١(

وذلك حني  ،واستثفر الرجل: مجع أطراف ثوبه وأخذها بني فخذيه فربطها يف وسطه
  .االستعداد للمصارعة وحنوها

 وتشدّ  (وسطها)، ها يف حزامهاتشدّ  ،بني فخذيها عريضةً  خرقةً  احلائض: أن تّتخذ شرعاً و
  جابر ديثحويف  .ها من قدامها ومن ورائها يف ذلك املشدود يف وسطهايْ طرفَـ 

حممد بن حني ولدْت س يْ مَ مساء بنت عُ قال ِأل ملسو هيلع هللا ىلص أنّه  ،ملسو هيلع هللا ىلصالطويل يف صفة حّجة النّيب 
. ينظر: صحيح مسلم  اْغَتِسِلي، َواْستَـْثِفِري بِثـَْوٍب َوَأْحرِِمي وأرادْت اإلحرام:  أيب بكر

 :مادة ٤٩، وخمتار الصحاح ص: ٨/١٧٢)، وشرح مسلم للنووي ١٢١٨رقم ( ٢/٨٨٦
ب: الثاء ث ف ر(  قنييبو  ،قلعجيل معجم لغة الفقهاءو ، ١/٩٧)، واملعجم الوسيط، 

 .٥٨ص: 
 أ]./٢٢[ )٢(
: هو الذي املراد بصاحب السلس، أي: سهل. وَسِلسَ : مصدر مشتّق من سلَ لسَّ ا )٣(

ج اللغة  )، واملصباح سلس( مادة: ٣/٩٣٨ال يستمسك من البول. ينظر: الصحاح 
 ). س ل سمادة: ( ١/٢٨٥
ر: املدّونة لإلمام مالك . ينظن فأكثرنصف الزم وضبطوا الغالب: إذا الزمهما )٤(

حاشية ( بلغة السالك ألقرب املسالكو ، ١/٢١٥، وينظر: الذخرية للقرايف ١/١٢٠
 حاشية الصاوي على الشرح الصغري، و ١١٧ - ١/١١٦) الدسوقي على الشرح الكبري

١/١٣٩. 



 

      ٢٤٩ 
 

ً لزمان االسرتسال سقاط إل إّال  كذا وما، )١(واختلفوا لو كان زمان االنقطاع ُمَساِو
ملشقّ     .ةالطهارة 

وقد  ،ومصاَدَفُة احليض للنساء يف زماننا أكثر وجوداً من السلس واالستحاضة
 )٤(]الدم[ كيسريعنها، )٣()االحرتاز( شقّ ياليت  )٢()ةاحملققّ (فا الشرع عن النجاسة ع

   .)٥(وال بَدل هلا ،لسائر الناس

دة طهارةَ  )٨(واحلنابلة ،)٧(ةواملالكيّ  ،)٦(ةوأسقط الشافعيّ  ة يف فَ جحِ مُ ــال املاء للز
فقد  ،يف اشرتاطه وغريه ،ولعلَّه ال جيد الرتاب يف تلك احلال على أصل الشافعي ،)٩(مثنه

   ،)١٠(قليٍل من املال حلفظِ الطهارة أسقطوا 
   

                                                      
 .ةجع السابقاينظر: املر  )١(
 .املخفّفةيف (ب):  )٢(
 يف (ب): إضرار. )٣(
 (أ). ياض يفب )٤(
 ,٢/١٣٦، وحتفة احملتاج ١٠٧- ١٠٦ينظر: املنهاج ص:  )٥(
موع ١/٣٦١، واملهّذب للشريازي ١/٦٦ينظر: األّم  )٦(  .١/٩٩، والروضة ١/١٠٠، وا
 .١/٢٥١سوقي شية الد، وح٢٠ينظر: خمتصر خليل ص:  )٧(
اإلرادات  ، ومنتهى١/٢٦٩رداوي ، واإلنصاف للم ١/٣١٧ينظر: املغين البن قدامة  )٨(

 .١/٩٤بن النّجار ال
كنز والبحر الرائق شرح  ، ١/٤٨ظر: بدائع الصنائع للكاساين . ينأيضاً  ةوبه قال احلنفيّ  )٩(

 .٤٢١- ١/٤٢٠ين ، والدر املختار وحاشية ابن عابد١٥٠، و١/١٤٨دقائق البن جنيم 
كليب كذا يف النسختني، ونسخة (ل) من كتاب اخلادم. وأثبت د. سعيد السعدي اال  )١٠(

بدًال عنه، وخطّأ ما يف (ل). ولعّل املعنيَـْني  املاءكلمة:   –حمقّق كتاب اخلادم  - 
اية الرافعي والروضة (من خادم صحيَحْني. ينظر:  بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: الفصل احلادي عشر يف حكم إحرام الصيب
القرى (مّكة املكّرمة)  ، يف جامعة أمّ الدكتوراهرسالة  )،٤رقم: (مع حاشية  ١٠٦ ص:

 .ه ١٤٣٧-١٤٣٦سنة/ 



 

      ٢٥٠ 
 

وال  ،يال يصلّ  :ينا لزم عنه إسقاط الصالة على وجه عند يف فاقد الطهورَ بل رمبّ 
  . )١(يقضي

واشرتاط الطهارَة  ،فَّر جاِحُدهكَ يُ  ،لطهارة للصالة حكم مقطوع بهاو  ،هذا
  َشْرَعُه على الُيسر. بىن هللاُ وقد  ،بال شكّ  أمٌر اجتهاديّ للطواف 

َر  اْصَنِعي َما َيْصَنُع اْحلَاجُّ حاضت:  امَّ ـفإن قيل: ما تصنع حبديث عائشة ل َغيـْ

ْلبَـْيتِ   َتطُوِيف َال  نْ أَ     ؟)٢( ِ

   

                                                      
عند  املعتمدوهو  .٣٣٨-٢/٣٣٧، واملهّمات ١/٤٨٠ لدمرييّ النجم الوهاج لينظر:  )١(

ملن عجز عن استعمال املاء  وال قضاءً  ،ة؛ ألّن الصالة عندهم، ال تصّح أداءً املالكيّ 
بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية ، و ٢٥خليل ص:  خمتصر: والرتاب. ينظر

 . ١/٢٦٦ الصاوي على الشرح الصغري
ب: يف إفراد احلّج رواه أبو داود يف سننه )٢(  رقم:  ٣/١٩٦، كتاب: املناسك، 
ب: جواز السعي بني الصفا واملروة  )،١٧٨٦( والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: احلّج، 

هذا  : ٣/٧٠)، وقال ابن امللقن يف بدر املنري ٩٣٥٥، رقم: (١٥٥/ ٥على غري طهارة 

َر َأْن َال فَاْقِضي َما يـَْقِضي اْحلَاجُّ ني. بلفظ: أصله يف الصحيحَ . و احلديث صحيح  ، َغيـْ

ْلبَـْيِت َحىتَّ تـَْغَتِسِلي ِ ْلبَـْيِت  َعُل اْحلَاجُّ افْـَعِلي َما يـَفْ  ، و َتطُوِيف  ِ َر َأْن َال َتطُوِيف  َغيـْ

 الطواف ها إّال ب: تقضي احلائض املناسك كلّ كتاب: احلّج،   البخاري َحىتَّ َتْطُهِري

 ٢/٨٧٣بيان وجوه اإلحرام  :ب كتاب: احلّج، ومسلم)، ١٦٥٠( رقم ٢/١٥٩ت لبي
  ).١٢١١(رقم 



 

      ٢٥١ 
 

، )٢(والرحيل ُمقامـعلى عائشة إليه ال وكان احلاكمُ  ،)١(حالٍ  قيل: هذه واقعةُ 
وهذا  ،ال للطواف ،حيتمل املنع للمسجد ؛حديث عائشة على أنّ  ،خبالفه يف مسألتنا

لضرورةذَ عتَ مُ  ويبقى دخول املسجدِ  ،ة الطهارةيقدح يف الداللة على شرطيّ    .راً عنه 

ن: ،"الدَّمُ   ينقطَع عنكِ حّىت "فإن قيل: لو كان للمسجد لقال:    ففيه جوا

ّ (أحدمها:    .)٥(نب بال ضرورةللجُ  )٤(ال نلتزم مذهب القائلني جبواز املشي )٣()أ

 ،هِ يْ ركعتَـ ف على وهو متوقّ  ،كمال طوافها  :املراد حيتمل أنّ  ولكن ،مناسلّ  نيهما:
  .)٧(ولكن إخراجها أحوط ،الفدية هلا )٦()لزوم(معذورة  وال أرى إذا طافتْ 

ّ  :ج أيضاً ه يتخرّ واعلم أنّ  َحَة الطواف هلا ،لُعذرا )٨()ذا(ل ا تتحلّ أ  ،إذا مل نـََر إ
لذَّبح على رَ    . )٩(يٍ أويكون 

   

                                                      
إجابة السائل شرح بغية : هي احلادثة املوقوفة على معّنيٍ، ال تتعّداه. ينظر: الاحل واقعةُ  )١(

 .١٢٢للصنعاين ص:  اآلمل
لطواف متطّهرة قبل  )٢( ا  ّن الوقت كان مّتسعاً لفراغها من حيضها وإتيا  السفر.أي: 
 أن.يف (ب):  )٣(
هو مذهب املزين كما يف املكث، و : ١٠٧ص:  سختني، واملثبت يف اخلادميف النكذا  )٤(

 .٢/١١٠، وابن منذر، كما يف األوسط ٨/١١٢املختصر 
حوا العبور للحاجة فقط، واللبث إذا القائلون  )٥( هم الشافعّية، خالفاً للحنابلة الذين أ

موع   .٢٠٢، و١/٢٠٠البن قدامة ، واملغين ٢/١٦٠توّضأ. ينظر: ا
 لزم.يف (ب):  )٦(
أو الوجهان  ،: ما يـَُلّوِح إىل عّلة أقوى، كما إذا كان القوالناألحوط قول الشافعّية: )٧(

قويَّني معًىن، واعتباراً، وقياساً، لكن يف أحد اجلانَبني تلويح إىل نّص من الشارع، أو تعميم 
 .١٠٥نّص رعاية لذلك. ينظر: رسالة التنبيه ص: 

 يف (ب): بعد. )٨(
 .٣/٣٩١ينظر: فتح العزيز  )٩(



 

      ٢٥٢ 
 

ن َتشرِطَه أّوَل إحرامهان به ِمن التحلّ كّ تتمَ  )٢()أن( :أيضاً  )١(جويتخرّ    . )٣(ل 

ّ  :أيضاً  )٤(جويتخرّ     )٧(.)٦((انتهى.) )٥(أي: كما لو عجز عن الرمي ،ا تستنيبأ

   

                                                      
املثبت يف حتقيق اخلادم كما كذا يف النسختني، وكذا يف (ز) و(ل) من نسخ اخلادم. و  )١(

، تصحيحاً لكلمة: يتخرّج يف صلب النّص. ينظر: ُيشرتطله:  (ت)نسحة يف هامش 
ايةالرافعي والروضة (من خادم  الفصل احلادي عشر  بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

 ١٠٧وص:  ،٩٤ ، ص:سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: يف حكم إحرام الصيب
القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  ، يف جامعة أمّ الدكتوراهرسالة  )،١٣مع حاشية رقم: (

 .ه ١٤٣٧- ١٤٣٦
ا إن. )٢( ّ  يف (ب): أ
موع ن تقول: اللهم حمّلي حيث حبستَ  )٣(  .٨/٣١٠ين. ينظر: ا
كما يف   ،و(ل) من نسخ اخلادم. واملثبت يف حتقيق اخلادم ،كذا يف النسختني، و(ز) )٤(

، تصحيحاً لكلمة: يتخرّج يف صلب النّص. ينظر: خادم ُيشرتطهامش نسحة (ت) له: 
 .)١٥مع حاشية رقم: ( ١٠٧ص: ، سعيد بن فايز االكليبحتقيق: ، الرافعي والروضة

موع  )٥( ، وحتفة احملتاج ٣٢١- ٣٢٠ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  ،٨/٢٤٣ينظر: ا
٤/١٣٦. 
 سقطت من (ب). )٦(
اية الفصل احلادي الرافعي والروضة (من خادم  )٧( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

، ١٠٧- ١٠٤ ، ص:سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب
 .ه ١٤٣٧- ١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  أمّ ، يف جامعة الدكتوراهرسالة 



 

      ٢٥٣ 
 

يف هذه املسألة  )٢()( )١(يارزِ الدين البَ  شرفُ  ،قاضي القضاةأَلََّف وقد 
  : )٤()قال( .)٣(رسالًة فنسوقها لتستفاد

  ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱ

   )٥(.چڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکچ

  )٦(.چھٱٱھٱٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓچٱ

                                                      
اجلهّين  أبو القاسم، شرف الدين ابن البارزي ،هبة هللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم )١(

قال  .. من أهل محاةمعّمر ،ةاحلموي: قاضي، حافظ للحديث، من أكابر الفقهاء الشافعيّ 
، وكان يعرض عليه ما اختصره ليس يف هذه البالد أفقه من هذا الشاّب  عنه النووي: 

ً قال الذهيب يف حّقه: إنّه بلغ رُتبة االجتهاد. . الروضةمن   :، منهاله بضعة وتسعون كتا

 ،الشاطبيةالفريدة البارزية، يف شرح و ،جتريد جامع األصول يف أحاديث الرسول

. منظومة يف الفقه رموز الكنوزو ،الناسخ واملنسوخو، البستان يف تفسري القرآنو

طبقات ، و ٣٩١- ١٠/٣٨٧كي للسب الكربىطبقات الهـ. ينظر:  ٧٣٨ سنة توّيف 
، واألعالم ٢٩٩- ٢/٢٩٨ بن قاضي شهبةال طبقات الشافعية، و ٩٢٣ص:  الشافعيني

 .٨/٧٣ركلي للز 
 .سقطت من (ب) )٢(
لبحرَ الشيخ، حّقق هذه الرسالة  )٣( نظام حمّمد صاحل يعقويب العّباسي  ،ينخادم العلم 

واعتمد يف إخراج النّص على نسخة خمطوطة أصلّية حمفوظة يف خزانة كتبه،  ،الشافعيّ 
يف دار  ةمطبوعوالرسالة ة. وقابلها بنسخة وجدها ضمن جمموع يف مكتبة نيويورك العامّ 

ملسجد احلرام(ة البشائر اإلسالمي  :سم بريوت) ضمن سلسلة لقاء العشر األواخر 
 .٢١- ٢٠رسائل  مسائل حتليل احلائض من اإلحرام

 فقال.يف (ب):  )٤(
  .٧سورة الطالق:  )٥(
  .٧٨: سورة احلجّ  )٦(



 

      ٢٥٤ 
 

  ِ   )١(. السَّْمَحةِ  ةِ يَّ فِ نَ حلَ بُِعْثُت 

املرأة  أنّ  ؛العلماء والعوامّ  نساء ا كثري من ىبتليُ و  ،عام كلّ  مسألة تقع يف احلجّ 
وال  ،قبل طوافها بُ كْ ل الرَّ حَ رْ ويَـ  - وهو طواف اإلفاضة - احملرمة حتيض قبل طواف الركن 

   .قاممُ ـميكنها ال

   ،وغريهم ،من األعيان )٢()ثريلك( جرى وسبعمائة سبعٍ سنة  يف

ستعمال دواء لذلكمن انقطع دمُ  منهنّ ف م ال الدّ  أنّ  تْ وظنّ  ،ها يوماً أو أكثر 
ّ عاد الدّ  مثّ  ،وطافتْ  فاغتسلتْ  ،يعود   ، ةِ العادَ  مِ م يف أ

                                                      
ت  يَ وِ من حديث رُ  طرف )١( م رق ٣٦/٦٢٤خمتلفة، أخرجه أمحد يف مسنده من روا
ين يف ٢٢٩١( رقم  ٨/١٧٠)، والطرباين يف املعجم ١٢٧٩( رقم ٢/٣١٧مسنده )، والرو
نة الكربى ٧٨٨٣رقم ( ٨/٢٢٤)، و٧٨٦٨رقم ( ٨/٢١٦)، و٧٧١٥( )، ابن بطّة يف إ
رقم  ٧٧ص:  على اجلهاد األربعون يف احلثّ )، وابن عساكر يف كتابه ٧٠٦رقم ( ٢/٥٦٥
)١٥.(  

ا حنيفيّ  قال ابن القيم:  ا   ،ةمجع بني كوِ مسحة يف ، فهي حنيفة يف التوحيد ،مسحةوكو

ومها اللذان عابـَُهما هللا يف كتابه على  ،وحترمي احلالل ،األمرين: الشرك وضدّ  ،العمل
 للمناوي شرح اجلامع الصغري . فيض القدير املشركني يف سورة األنعام واألعراف

٣/٢٦٥.  
، وهو ضعيف، وضّعف إسناده ابن رجب فيه أبو عبد امللك علي بن يزيد األهلاينو 

احلنبلي، واهليثمي، والعراقي، وغريهم. وصّححه احلافظ ابن حجر، وحّسنه األلباين، وحمّققو 
رقم  ٢/٢٦٠، جممع الزوائد ١/١٤٩مسند أمحد بشواهده. ينظر: فتح الباري البن رجب 

، وكشف السرت ١/١٤٩٩يث اإلحياء )، وختريج أحاد٧٦١٣رقم ( ٤/٣٠٢)، و٣٥٦٩(
رقم  ٤٠٦، وتقريب التهذيب ص: ٣٨- ٣٧عن حكم الصالة بعد الوتر البن حجر ص: 

 ).٢٩٢٤رقم ( ١٠٢٥- ٦/١٠٢٢)،سلسلة األحاديث الصحيحة ٤٨١٧(
لكثٍري من نساء األعيان  ذلك: وقع حتقيق الشيخ نظام يعقويبويف  يف (ب): كثري. )٢(

إلشارة تستقيم   العبارة.وغريهم. و



 

      ٢٥٥ 
 

عاد  مثّ  ،وطافتْ  فاغتسلتْ  ،كثر بال دواءأمن انقطع دمها يوماً و  منهنّ و(
ّ  )١(الدم   )٢().م العادةيف أ

  .قبل انقطاع الدم واالغتسال طافتْ من  منهنّ و[

 وَسَعتْ  ،قد طافت للقدوم قبل الطواف، وكانتْ مع الركب  سافرتْ من  منهنّ و
  بعده.

   .فهؤالء أربعة أصناف

نّ  ا اشتدّ فلمّ  املزّوجة منهّن، وترجع بال  ءُ طْ وَ هّن، وَ م تزوجيُ رُ حيَْ  أن نَ فْ وخِ  ،األمر 
الرجال، األوالد و  نَ وفارقْ  ،الشديدة شاقَّ امل وقاسْنيَ  ،البالد البعيدة من وقد أتْنيَ  ،حجّ ِمن 

 عقوهلنّ  )٤(السؤال، وقد قارب منهنَّ  )٣(]رَ ثُـ كَ [األموال،  نَ قْ وأنفَ  ألنفس، نَ رْ وخاطَ 
  ة من فرج؟ الشدّ  هذهبعد وهل  ،هذا احلرج )٥(دعنالزوال، هل من خمرج 

من مذاهب األئمة  ،على العباد ا فيه التيسريُ التوفيق واِإلرشاد إىل م هللاَ  فسألتُ 
   .ةمّ لألُ  اختالفهم رمحةً  الذين جعل هللاُ 

لصواب ،ر يل اجلوابفظه    :وهللا أعلم 

د واحد أن يقلّ  وجيوز لكلّ ، مة األربعة ئِ من األَ  حدٍ او  )٦(جيوز تقليد هأنّ 
تقليد واحد بعينه عليه  وال يتعنيَّ  ،خرىد إماماً آخر يف مسألة أُ ويقلّ  ،يف مسألة )١(واحداً 
   .املسائل يف كلّ 

                                                      
 . /أ]٢٣، عند آخر لوحة: [يف (أ) ةهنا تنتهي هذه الرسال )١(
 من (ب). القوسنيسقط ما بني  )٢(
 أثبـته من حتقيق الشيخ نظام يعقويب، ويف (ب): لزمهّن. )٣(
 ، وهو مثبت يف حتقيق الشيخ نظام يعقويب. قاربتْ  لعّل الصواب:  )٤(
 .عن  يف حتقيق الشيخ نظام يعقويب:  )٥(
 .واحد كّل   : ٣٥يف حتقيق الشيخ نظام يعقويب ص:  )٦(



 

      ٢٥٦ 
 

بعض على قول  ةمن األصناف املذكور  )٢(واحد كلّ حّج   فيصحّ  ،ف هذارِ إذا عُ 
  األئمة.

على  ،على مذهب اِإلمام الشافعيّ  طوافهنّ  فيصحّ  :ل والثاينا الصنف األوّ أمّ 
على هذا  النقاء طهرٌ  يوم فإنّ  اً،يومض يوماً و ائدم احلفيما إذا انقطع  )٣(ْني أحد القولَ 

   .)٤(ف بقول التلفيقعرَ ويُ  ،القول
   

                                                      
 .منهم واحد  يف حتقيق الشيخ نظام يعقويب:  )١(
 .واحدة  يف حتقيق الشيخ نظام يعقويب:  )٢(
 ،تعاىل هي إجتهادات اإلمام الشافعي : ّيةعند الشافع األقوالأو  ،القوالن )٣(
، مثّ قد يكون القوالن ، أو جديدة ،سواء كانت قدمية ،ن القول لإلمام الشافعييكو ف

ن جديَدين، أو قدمياً وجديداً، وقد يقوهلما يف وقت، وقد يقوهلما يف  قدَميني، وقد يكو
خر  وقتني، وقد يرّجح أحدمها، وقد ال يرّجح، فاملنتسب ملذهب الشافعي عليه العمل 

لبحث عن أرجحهما، فيعمل به. ني إن علمه، وإّال القولَ   فبالذي رّجحه الشافعي، أو 
به ومظنته، وذكر اآلخر يف غري  رّجح به أحدُ ومـّما يُ  القوَلني: أن يكون الشافعي ذكره يف 

به أقوى؛ ألنّه أتى به  - كأن جيري حبثه وكالم جّر إىل ذكره   - به  فالذي ذكره يف 
به استطراداً، فال يعتين مقصوداً وقّرره يف موضعه بعد فكر ط ويل، خبالف ما ذكره يف غري 

موع   .٦٩- ١/٦٥به اعتناء األّول. ينظر: ا
أوقات الدم، وتكون حيضاً، وتكون أوقات  وتضمّ  ،، وهي أن تُلَقطَ ى قول اللقطيسمّ و  )٤(

(وُيسّمى قول السْحب): وهي أن القول الثاين و مع شروط. -كما ذكر   - النقاء طهراً 
حيضاً، فَينسِحب  –يوماً)  ١٥يف مّدة أكثر احليض ( –ل النقاء الـُمتخلِّل بني الدماء ُجيعَ 
حليض على النقاء مّدة احل ينظر: مغين  اً. وهذا القول هو قول األكثر وملعتمد.ميو  ١٥كم 

موع ١/٢٩٤احملتاج  ، والتقريرات السديدة (قسم العبادات) للكاف ٥٠١-٢/٥٠٠، وا
 .١٦٦ص: 



 

      ٢٥٧ 
 

 ،واحملاملي يف كتبه ،)١(الشيخ أبو حامد حه من أصحاب الشافعيّ وصحّ 
ينّ  ،)٣(ر املقدسيّ والشيخ نص ،)٢(ميْ لَ وسُ     ،)٥(واختاره الشيخ أبو إسحاق املروزيّ  .)٤(والرو

   

                                                      
 وقد سبقت ترمجته. ،اإلسفراييين أمحد حامد أبو أي: )١(
، : فقيه، أصله من الري. األديب املفسر تفقه وهو كبريم بن أيوب بن سليم الرازيّ يْ لَ سُ  )٢(

للغة والنحو والتفسري واملعاينألنّ  بعد أن جتاوز أربعني،  مثّ  ،ه كان اشتغل يف صدر عمره 
 ،غريب احلديث من كتبه:ق عنه التعليق. وعلّ يف بغداد الزم الشيخ أ حامد 

رّ ، واإلشارةو  احلجّ  غرق يف حبر القلزم بعد، وهو تعليقه على شيخه أيب حامد. دا

، ١١١هـ. ينظر: طبقات الشريازي ص:  ٤٠٥ سنة توّيف ف ،عند ساحل جّدة
، ٦٤٧-١٧/٦٤٥ري أعالم النبالء ، وس٣٩١-٤/٣٨٨قات الكربى للسبكي طبالو 

 .٢٢٦- ١/٢٢٥ بن قاضي شهبةوطبقات الشافعّية ال
: شيخ بن إبراهيم ابن داود النابلسي املقدسي، أبو الفتحاصر بن إبراهيم بن نصر ن )٣(

لشامالشافعيّ  بلس. مجع بني العلم والدين ،ة يف عصره  اجتمع و  دمشقبقام أ. أصله من 
إلمام الغزايل،  رك احملجة :من كتبهفيها  ، األمايليف احلديث، و احلجة على 

 سنة دمشقب. توّيف الفصولو ،التقريبفقه، و الكايفو فقه، التهذيبو

بن قات الشافعّية ال، وطب٣٥٤-٥/٣٥١ـ. ينظر: الطبقات الكربى للسبكي ه ٤٩٠
 .٨/٢٠م للزركلي ، واألعال٢٧٦- ١/٢٧٤ قاضي شهبة

موع احلليةيف كتابه  )٤(  .٢/٥٠١. ينظر: ا
أحد أئمة املذهب، أخذ الفقه  ،: فقيهاملروزي، أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن إسحاق )٥(

سة الشافعيّ  انتهتْ و ن سريجعن أيب العباس ب لعراق بعد ابن سريجإليه ر وإليه تنتهي  ،ة 
ني. مولده مبرو الشاهجان (قصبة خراسان)، وأقام ببغداد أكثر ني واخلراسانيّ طريقة العراقيّ 

مه، مثّ انتقل يف آخر عمره إىل مصر ّ مبصر  . توّيف شرح خمتصر املزىن: من كتبه .أ

، وطبقات الشافعّية ١/٢٤٠. ينظر: طبقات الشافعّيني الشافعي ودفن عند، هـ ٣٤٠ سنة
 .١/٢٨، واألعالم للزركلي ١٠٦-١/١٠٥البن قاضي شهبة 



 

      ٢٥٨ 
 

  )٢(.)١(وقطع به الدارميّ 

يف  -ه ال يشرتط عنده ألنّ  ؛طوافهنّ  فيصحّ  ،أيب حنيفة ما على مذهب اِإلماوأمّ 
   .)٣(عنده طواف احلائض واجلنب ويصحّ  ،طهارة احلدث والنجس - الطواف

                                                      
بغدادي ال رميحممد بن عبد الواحد بن حممد بن عمر بن ميمون اإلمام أبو الفرج الدا )١(

 .حاد الذهن قاً رعا مدقّ  على الشيخ أيب حامد اإلسفراييين وكان إماماً نزيل دمشق تفقه 
قال اإلسنوي: مطول مبسوط يشتمل على  جامع اجلوامع ومودع البدائعمن كتبه: 

 طبقات الفقهاء الشافعيةهـ. ينظر:  ٤٤٨ سنة . توّيف االستذكارغرائب كثرية، و

بن ال ةطبقات الشافعيّ ، و ١٨٨-١/١٨٢لكربى للسبكي ، طبقات ا٢١٩- ١/٢١٨
 .٦/٢٥٤، واألعالم للزركلي ٢٣٥- ١/٢٣٤ قاضي شهبة

، ١/٣٤٩نظر: البيان ّمن صّححه أيضاً، البندنيجي، واجلرجاين، والعمراين. يـوم )٢(
موع   .٢/٣٥٧وا

م إىل : أّن الطهارة عندهم ينقسحترير مذهب احلنفّية يف اشرتاط الطهارة للطواف )٣(
 - ٢طهارة احلكمّية، وهي طهارة من احلدث (ويسّمى النجاسة احلكمّية)،  -١قسَمني: 

وطهارة حقيقّية، وهي طهارة من النجس (ويسّمى النجاسة احلقيقّية). فأّما جناسة احلكمّية 
واألصغر، ومنه:  -٢األكرب، وهو اجلنابة، واحليض، والنفاس،  -١ (احلدث)، فنوعان:

  والريح. البول والغائط،
  فالطهارة عن احلدث من واجبات الطواف، وليست من شروط صحته. 

رة (الركن) كلَّه، أو أكثره (أي:    ) نُظر: فأكثر أشواط ٤فإن طاف حمدٌث طواف الز
ً أكرباً:   - أ وجيب عليه اإلعادة طاهراً  -٣وعصى  -٢صّح طوافه،  - ١إن كان حد

وجب عليه ذبح بدنًة؛ لرتك الواجب،  فإن مل يعد: -٤من احلدَثني، ما دام مبّكة، 
ويبقى اإلمث. فلو طافت حائض، صّح طوافها، ولزمتها بدنة، وكانت عاصية من 

ونفس الطواف، وعليها أن تعيده طاهرًة من  - ٢لدخول املسجد،  - ١وجهني: 
 احلدثني، فإن أعادته، سقط الدم، وعليها التوبة من جهة املعصية، ولو مع البدنة. 

ً أصغراً: فمثل األكرب إّال أّن عليه شاة، ال بدنة، ويستحّب له اإلعادة، وإن كان حد  - ب
  فإن أعاده، سقط عنه الدم. 



 

      ٢٥٩ 
 

   

                                                      

أّن هذا النوع من الطهارة يف الثوب والبدن سّنة  سة احلقيقية: فإّن األكثر علىوأّما النجا
اد وإرش ،٥٤-٣/٥٢، واهلداية مع فتح القدير ٢/١٢٩بدائع الصنائع مؤكَّدة. ينظر: 

، ٤٩٦و، ٤٩٠، و٤٨٨، و٢١٤-٢١٣الساري إىل مناسك املال علي القاري ص: 
 .٢٤٦- ١/٢٤٥والفتاوى اهلنديّة 



 

      ٢٦٠ 
 

ّ أّن مذهبه  ألنّ  ؛طوافهنّ  فيصحّ  ،ا على مذهب اِإلمام مالكوأمّ  م النقاء يف أ
  .)١(ع طهرٌ يالتقط

كمذهب   ،مذهبه يف النقاء نّ أل ؛طوافهنّ  فيصحّ  ،مذهب اِإلمام أمحدى ا علوأمّ 
 يف إحدى الروايتني )٣(كمذهب أيب حنيفة  ،ويف اشرتاط طهارة احلدث واخلبث ،)٢(مالك

  .)٤(عنه

ة، ويف على مذهب اِإلمام أيب حنيف طوافهنّ  فيصحّ  :)٥(ا الصنف الثالثوأمّ 
َْ  ،)٧(يلزمها ذبح بدنة )٦([لكن]،  أمحد إحدى الروايتني عن سجد وهي بدخوهلا امل مثَُ و

 ،أمثتِ  ،وطفتِ  ولكن إن دخلتِ  ،حائض الدخول وأنتِ  لكِ ال حيّل فيقال هلا:  ،حائض
  .)٨(عن الفرض كِ أَ زَ وأجْ  ،كِ طوافُ  صحّ و 

                                                      
 .١/٣٦٦، ومواهب اجلليل ٢٤٥- ٣/٢٤٢، واالستذكار ١/٥٥ينظر: املدّونة  )١(
، ومنتهى اإلرادات ٢/٣٣٢ ، واإلنصاف للمرداوي١/٤٣٧ينظر: املغين البن قدامة  )٢(

١/٣٤. 
، وحاشية هداية ٣/٦٧حاب مالك. ينظر: مواهب اجلليل ل املغرية من أصوهو قو  )٣(

 .٣١٣الناسك على توضيح املناسك ص: 
وهي املعتمدة واملشهورة يف  –أي: يف عدم شرطّية الطهارة للطواف. والرواية الثانية عنه  )٤(

ا شرط صّحة. - املذهب  ّ  ، واملغين له٣/٣٩٨مة ينظر: الشرح الكبري البن قدا: أ
 .١/١٦٤، واإلنصاف ٣/٣٤٣
 قبل انقطاع الدّم واالغتسال. وهّن الاليت طُفنَ  )٥(
 ليس يف (ب)، وأضفته من حتقيق الشيخ نظام يعقويب لتستقيم العبارة. )٦(
دن إذا مسن. ينظر: مسّيت بدنة لسمنها وعظمها، يقال َبَدَن اإلنس )٧( ان يبدن فهو 

 .١٢٦ص:  األزهريور منص يبأل يف غريب ألفاظ الشافع الزاهر
اية الفصل احلادي (من  قال الزركشي يف اخلادم )٨( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

بعد ترجيحه للحائض أن تقّلد أ حنيفة ومن  ١٠٩ص:  )عشر يف حكم إحرام الصيب
وأّما الدم، فال بّد منه، وكيف يسُقط مع كونه جابراً هلذا  وافقه يف مثل هذا املضيق: 

رك اإلحرام من امليقات عند إرادة النسك، فوجوبه فيما خللل العظيم؟ وإذا وجب الدم يف تا



 

      ٢٦١ 
 

   

                                                      

ذا أفىت الشيخ جنم الدين البالسي  . مثّ قال: حنن فيه آكد  ، قال: وما ذكر و

 .من التقليد، هو املذهب احلّق، ومل يتعّبد هللا أحداً من العوام مبذهب معّني، وإن التزمه 



 

      ٢٦٢ 
 

فقد نقل  :- ة قبل الطوافمن مكّ  وهي اليت سافرتْ  - ا الصنف الرابعوأمّ 
إىل بلده قبل ورجع  ،ىوسع ،من طاف طواف القدوم أنّ  :عن اِإلمام مالك )١(وناملصريّ 

سياً  ،طواف اإلفاضة جاهالً     .)٢(ه عن طواف اِإلفاضةأَ زَ جْ أَ  ،أو 

   .)٤(هخالف )٣(ونونقل البغداديّ 

 )١(مالك القاضي أبو عبد هللا حممد بن أمحد املالكيّ  مذهبعن  ْنيِ حكى الروايتَـ 
   .)٢(ةاملالكيّ  دوهو كتاب جليل مشهور عن، جّ ا املنهاج يف مناسك احليف كتاب 

                                                      
م إىل: ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وأصبغ يف مذهب مالك ونصريّ امل )١( : يشار 

سَّ  بن الفرج، وابن عبد احلكم، ونظرائهم.  ستْ وتعّد املدرسة املصريّة أّول مدرسة مالكّية 
 الذين أخذوا عنه بعد مدرسة املدينة املشّرفة، وذلك جبهود كبار تالمذة اإلمام مالك 

وروايتهم عن مالك هي عمدة املذهب املالكي، موه الناس. علمه، مثّ رحلوا إىل مصر ليعلِّ 
املدخل ، و ٤٥٠-٤٤٥شجرة النور الزكية ص: ينظر: وطريقتهم قريبة من طريقة املدنيني. 

 .١٩٠ص:  ةإىل دراسة املذاهب الفقهيّ 
 يف فقه أهل املدينةالكايف . ينظر: رواية ابن عبد احلكم عن مالكوهي ، مع اهلدي )٢(

 .٤٠٥، و٣٦٣- ١/٣٦٢ بن عبد الربّ ال
، أو سكنها،  أصله من بغداد نْ مَّ ـهم فرع عن علماء املدرسة العراقّية، مِ : ونالبغداديّ  )٣(

الجتهاد بعد مالك)، والقاضي أبو  كإمساعيل بن إسحاق القاضي (أحد الذين ُشهد هلم 
الشيخ أيب بكر األبـهري، والقاضي عبد الّوهاب، وغريهم. وقد الفرج عمرو بن عمرو، و 

ا املذهب ببغداد بوفاة أيب الفضل بن عمروس سنة  انقطعت املدرسة العراقّية، وانقطع 
، ٦٩- ٦٥هـ. ينظر: اصطالح املذهب عند املالكّية لِـدكتور إبراهيم املتقدم ص:  ٤٥٢

 .١٠٢ة األربعة ص: ، واملذاهب الفقهيّ ٩١- ٧٩واملذهب املالكي ص: 
جر من يوم النحر. ويتخرّج على ، إذ ال يدخل وقته إّال بعد طلوع الفوهو املعتمد )٤(

املعتمد لو تطّوعْت بطواٍف بعد دخول وقت اإلفاضة، ّمث حاضت وسافرْت إىل بلدها، 
، ٣٦٣-١/٣٦٢يف فقه أهل املدينة  الكايفينظر:  طواف اإلفاضة. عن اعهتطوّ  اه جيزئهنّ فإ
ج اإلكليل ٢/٣٥، والشرح الكبري ٦١، وخمتصر خليل ص: ٤٠٥و ، ٤/١٢٨، و
ين و  ، وإرشاد السالك احملتاج إىل بيان ١/٥٤٤حاشية العدوي على كفاية الطالب الر

 .٢٩٠-٢٨٩أفعال املعتمر واحلاّج للحطّاب ص: 



 

      ٢٦٣ 
 

 رَ ذَّ عَ سقوط طواف اِإلفاضة عن احلائض اليت تَـ  ،نيج على رواية املصريّ ويتخرّ 
   .ها أظهر من عذر اجلاهل والناسيرَ ذْ عُ  نّ إف ؛عليها الطواف واإلفاضة

اخلروج من  وأرادتْ  ،التخريج املذكور ومل يصحّ  ،ذه الرواية )٣(عملنفإن مل 
جتاوز  تصرب حّىت  ،وغريه  شافعيّ فعلى قياس أصول اِإلمام ال ،حمظورات اِإلحرام

   ،ماهلاأو  ،ة خوفاً على نفسهاني حبيث ال ميكنها الرجوع إىل مكّ أو يومَ  ،ة بيوممكّ 
   

                                                      
. كان : قاض من أهل البصرةهللا التسرتيحممد بن أمحد بن حممد بن عمرو، أبو عبد  )١(

طالعتها . قال القاضي عياض: حنو عشرين جزءاً  مناقبهف يف مبذهب مالك، وصنّ  عاملاً 

ا   فضائل أهل املدينةوله كتاب يف  .وانتقيت يف هذا الكتاب، يف أخبار مالك، عيو

جرت له مع املعتزلة أقاصيص . ا زمنا. وعاد اىل البصرةوأقام وكان قد ندب لتفقيه أهلها 
ا عام وصوله إليها ر: هـ. ينظ ٣٤٥سنة   ونبت به الدار، فقصد بغداد، فمات 

 .٥/٣١٠، واألعالم للزركلي ١٩٤- ٢/١٩٣الديباج املذهب البن فرحون 
 مل أعثر على الكتاب رغم البحث. )٢(
 ، ولعّله أصوب.تعمل   :٣٧نظام يعقويب ص:  يف حتقيق الشيخ )٣(



 

      ٢٦٤ 
 

ّ  ؛حصرمُ ـكال  فتصري حنيئذٍ     )٢(.)١(اِإلحصار نتْ ا تيقّ أل

كوجوده، كما أّن تيقُّن الضرب لو خالف األمر كوجود الضرب ن اِإلحصار  وتيقُّ 
ل حىت لو أمرهه، يف حصول اإلكرا ه يعاقب إذا من عادته أنّ  مَ لِ عَ  ،سلطانٌ  )٣(طالق][

   .)٤(هطالق عليه مل يقع ،قفطلّ  ولفخُ 

ن تنوي  ،رل احملصَ كما يتحلّ   لُ لَّ حَ تَ فتَـ  ،اخلروج من اِإلحرام وأرادتْ  ،ر هذاإذا تقرّ 
 ،ألضحيةجتزىء يف ا هناك شاةً  حُ بَ ذْ وتَ  ،عن الرجوع حيث عجزتْ  ،اخلروج من احلجّ 

اوتتصدّ  ِإلحرامرُ هلا مجيع ما حَ  وحيلّ  ،فتصري حالالً  ،شعر رأسها روتقصّ  ،ق  . )٥(م 
حلجّ  )٦(]كان[لكن إذا     . به يف عام آخريتَّ أَ فتَ  ،تهايف ذمَّ  )٧(بقي ،الفرض إحرامها 

                                                      
ق ضيَّ  :َرُه َحيُْصرُُه َحْصراً ـَحصَ واحلبس عن السفر وغريه، والتضِييق، ْنع، ملـ: الغةً  ْصرُ احلَ اِإلْحَصار و  )١(

  .: ضاقتْ يأ ]،٩٠النساء: [ چہٱٱھچ قوله تعاىل:منه عليه، وأحاط به، و 
 ،حصرهأَ : يقال .أو مها ،أو العمرة ،املنع عن إمتام أركان احلجّ  :اصطالحاً  اإلحصارو

نع من فلو مُ  .أشهر يف حصر العدو :أشهر يف حصر املرض، والثاين :له، لكن األوّ رَ صَ وحَ 
لطوافه متمكّ ل؛ ألنّ مل جيز له التحلّ  ،الرمي أو املبيت  ه جمزً ويقع حجّ  ،واحللق ،ن منه 

ۓٱٱڭٱٱچٱ وأصله قوله تعاىل: .واملبيت بدم ،من الرمي وجيرب كلّ  ،اإلسالمة عن حجّ 

النظم املستعذب ينظر:  .]١٩٦البقرة: [ چڭٱٱڭڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱٱٱۈٱٱۈ
ب: الراء، فصل: احلاء ص: ١/٢١٤ ، ٢/٣١٣تاج ، ومغين احمل٣٧٦، والقاموس احمليط 

 .٤/٢٠٠وحتفة احملتاج 
، ٢/١٢١ )حاشية البجريمي على اخلطيب(حتفة احلبيب على شرح اخلطيب  ينظر: )٢(
 .٤٦٠و
ا تّتضح العبارة.، حتقيق الشيخ نظام يعقويب ليس يف (ب)، وأثبته من )٣(  و
 .٤٧٣-٤/٤٧٢، ومغين احملتاج ٣/٢٤٠ينظر: األّم  )٤(
 .٢٠٩: ينظر: منهاج الطالبني ص )٥(
 تستقيم العبارة. يف (ب): طال، ومبا أثبته من حتقيق الشيخ نظام يعقويب )٦(
 .٤٦٠، و٢/١٢١حتفة احلبيب على شرح اخلطيب  أي: طواف الركن. ينظر: )٧(



 

      ٢٦٥ 
 

االحتياط  وأرادتْ  ،مة املذكورين دون بعضئِ األَ  عضلب ها على قولٍ حجّ  وإذا صحّ 
  .وهللا أعلم ،ل كما ذكرفتتحلَّ  ،ن حمظورات اِإلحرامع خلروج

  .] هِ  َمْشيِ ِيف  ىَء َجنَاَسةً طِ وَ  وْ أَ  قوله: [)١(

لطريق ئِ ألَ أَر لِ مل  قال الرافعي:  ش:  حقّ  )٢()يف(مة تشبيه مكان الطواف 

ْ  ،ل ماشياً املتنفّ    .)٣(س به أو راكباً وهو تشبيه ال 

 بسةً  جناسةً  )٤()اكهن(ه لو داَس أنّ  ،تهوقضيّ  : جشرح املنها ي يف قال الغزّ 

ا،   .ال يبطل طوافه  جاهًال 

   .التشبيه املذكور ال يصحّ  : )٥(وقال البلقيين

خبالف  ،فيها االحرتاز من ذلك يعسرة املطروقة الطُرَق املمتدّ  : أنّ الفرقو
  )٦(.س وُيكنَ  ،عن ذلك غالباً ويـَُنظَّفَرتز فيه ه حيُْ فإنّ  املطاف،

                                                      
 أ]./٢٣[ )١(
 يف (ب): حىت يف. )٢(
 .٣/٣٩٠قتح العزيز:  )٣(
 سقط من (ب). )٤(
 البلقيين مثّ  :حفص أبو ،األصل العسقالين الكناين، صاحل بن نصري بن رسالن بن عمر )٥(

 ه، ٧٦٩ سنة الشام قضاء ويل حافظ، فقيه، الدين، بسراج :يلقب الشافعي، املصري
 ،دريبالت: كتبه من ،شابّ  وهو العلماء عليه وأثىن التاسع، القرن جمّدد هيل: إنّ ق

 تويفّ  .االصطالح حماسنو ،لإلسنوي اتاملهمّ  بردّ  اتامللمّ و ،املنهاج تصحيحو

، وشذرات الذهب ٤/٣٦ الشافعية البن قاضي شهبة طبقات :ينظر .ه ٨٣٥ سنة 
 .٥/٤٦، واألعالم للزركلي ٩/١٨٠
 .عنه) (نقالً  ١/٥٩٥على املختصرات الثالث للعراقي ينظر: النكت  )٦(



 

      ٢٦٦ 
 

رقات تغلب فيها النجاسة خبالف الطُ  فإنّ  بيه بعيد،هو تش : اخلادموقال يف 

  )١(.املطاف 

 )٢(ىالعفو عن الذي َعمَّت به البَـْلوَ  إّال الرافعي مل يقِصد بذلك  : عندي أنّ قلتُ 
اَف املط مل يُعهد أنّ  )٤()هفإنّ ( ،)٣(بعد قليل فكما أشار إليه املصنّ من جهة الطري وحنوه،  

لنَّعال املتَنّجسة حّىت  ،ُمرُّ فيه الدَّوابُّ ـتَ  ا  أراَد ما وإمنّ  ، يقِصَد الرافعي ذلكوال ُميَْشى فيه 
لطريق يف حقّ  ،ر إليهأش يـََتعمَِّد  ا يُعَفى عنه إذا مله إمنّ ة إىل أنّ لإلشار  ؛لُمتَـنَـفِّ ـال وشبـََّهه 

ِف على الَعفو عن ختريج الرافِعي واملصنّ  فقفعلى هذا اتّ  كما هو شرٌط هناك،  ،عليه الَوطء
  َذْرق الطري يف املطاف. 

ُرون كالم متأخِّ ـوقد قيَّد به ال ،)٥(التـَّْنِبْيَه على شرطه الذي ال بُدَّ منه وزاد الرافعيّ 
  ف.املصنّ 

                                                      
اية الفصل احلادي الرافعي والروضة (من خادم  )١( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

رسالة  ١١٢ ، ص:سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب
 .ه ١٤٣٧-١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  ، يف جامعة أمّ الدكتوراه

، والتخفيف فيه، وهذه العفو عّما تعّم به البلوىاملطهر:  عقد ُعِلَم من أصول الشر  )٢(
، وحتت القاعدة: املشّقة جتلب التيسريالقاعدة الفقهّية مندرجة حتت القاعدة الكلّية: 

منت اإليضاح مع و ، ٦٥ص:  ينظر: األشباه والنظائر البن جنيم .إذا َضاَق اتََّسعَ  األمر
، واألشباه ٣١٨- ٣١٧/ ٢واملنثور يف القواعد الفقهّية للزركشي  ٢٢٢اإلفصاح ص: 

 .١٣٥- ١٣٢/ ١والنظائر للسيوطي 
الطََّواِف ِمْن  عِ ضِ وْ اَسِة ِيف مَ ُة النَّجَ ى َغَلبَ البَـْلوَ  هِ ا َعمَّْت بِ مَّ ـمِ وَ  [: عند قوله  )٣(

ُه نَّ أَ  :نيَ عِ ُمطَّلِ ـَني القِ ُمَحقِّ ـَن اليْ رِ خِّ ُمَتأَ ـْصَحابَِنا الأَ  نْ اْخَتاَر َمجَاَعٌة مِ  دْ قَ وَ  ،هِ ريِْ غَ ْريِ وَ ِة الطَّ هَ جِ 
َها َبِغي أَ  ،يـُْعَفى َعنـْ منت اإليضاح مع ].  هُ نْ اُز عَ االْحرتَِ  َشقُّ ا يَ اَل: يـُْعَفى َعمَّ قَ ْن يُـ َويـَنـْ

 . ٢٢٢اإلفصاح ص: 
 .فإنيف (ب):  )٤(
 ٣/٣٩٠ز: قتح العزي )٥(



 

      ٢٦٧ 
 

 ،)١(النجاَسةِ  د ذلك مبا إذا مل يتعمَّْد َوطءَوْليتقيَّ  بـَْعَد إْيراِدِه:  اخلادمقال يف 

    )٣(. عنها )٢(له منُدوَحةو 

د املشي املختار: العفو ما مل يتعمّ  : أحكام املساجد اد يفمَ وقال ابن العِ 

   .عليه

 فال تصحّ  ملشي عليه من غري حاجة وال ضرورة،د افإن تعمّ  ،ّنيٌ وهذا قيٌد ُمتَـعَ 
 فذلك غري واجب للعسر ،وال يقصد املشي على املواضع الطاهرة ،صالته وال طوافه

 ،والصالة ،أذكار الطوافو  ،شغل القلب عن اخلشوعه يُ ألنّ  ؛ىل تركهألوْ ابل  ،ةواملشقّ 
  ز.ف التحرّ كلَّ وال يُ  ،األرض نورفُع َبصرِه ع ،فله املشيُ  ،وحينئذٍ 

ه إذا فذكر أنّ  ،ى النافلة يف السفرالرافعي مبثل ذلك يف املاشي إذا صلّ  حرَّ وقد صَ 
ولو  ،زبل له املشي من غري حترّ  ،زف التحرّ كلَّ ال يُ  ،يف الطريق اليت فيها النجاسة مشى
  انتهى كالم ابن العماد. )٥(. )٤(صالته بطلتْ  ،النجاسة ءوط دتعمّ 

  واقع موقعه.  ،اً حسن جدّ  ه الرافعيّ ادأبفظهر أنَّ التشبيه الذي 

                                                      
 .١/٢٨٠و ،١/٢١٣وبه قّيده النووي يف الروضة  )١(
 :يقال .وما اتَّسع من األرض، السعة والكثرة :الندحو، َنَدحَ : اسم مفعول من َمْنُدوَحة )٢(

ج اللغة مناديح ومجعها: ،واسعة بعيدة :أرض مندوحة ، مادة: ١/٤٠٩. ينظر: الصحاح 
ب: احلاء، فصل: النون ص: )، والقاموس احملندح( ب: ، واملعجم الوسيط ٢٤٤يط، 

 . ٢/٩١٠النون، 
اية الفصل احلادي الرافعي والروضة (من خادم  )٣( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

رسالة  ١١٤ ، ص:سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب
 .ه ١٤٣٧-١٤٣٦ى (مّكة املكّرمة) سنة/ القر  ، يف جامعة أمّ الدكتوراه

 .٢/٢٢٤ينظر: فتح العزيز  )٤(
 .٢٢٥-٢٢٤ص:  املقاصد لزوار املساجد لألقفهسي تسهيل )٥(



 

      ٢٦٨ 
 

النجاسة  )١()الصورة غلبة(: قلتُ  فقال:  نكتهيف  لذلك العراقي حناوقد 

ّ  ، مطلقاً بذرق الطري   )٢(.م املوسم وبغريه من النجاسات يف أ

ه ال يبطل الطواف ته: أنّ فقضيّ  تشبيه الرافعي، )٤(إن صحّ  : )٣(السبكيوقال 

خمالف  وهو ،كثريةال النجاسةه أو إيطائه دابتَ  ،دأي: عن غري تعمّ  ،الطائف بوطء
موضع الطواف  )٥()سةبنجا(لُعموم البلوى  ؛لكنَّه ُرخَصة َعِظيمة ،إلطالق األصحاب

  انتهى. )٦(.من الطري وغريه 

   

                                                      
 غلبت.الضررة يف (ب):  )١(
 .١/٥٩٥النكت على املختصرات الثالث  )٢(
، تقّي علي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي األنصاري اخلزرجي، أبو احلسن )٣(

اظ املفسرين املناظرين. وهو والد التاج السبكي صاحب وأحد احلفّ ، الدين: شيخ اإلسالم
الدر نتقل إىل القاهرة ّمث إىل الشام، ّمث عاد إىل القاهرة. من كتبه: ات. ولد مبصر و الطبق

 املسائل احللبّية وأجوبتها، وخمتصر طبقات الفقهاءالتفسري، مل يكمله، ويف  النظيم

للنووي. واستوىف ابنه  االبتهاج يف شرح املنهاج، وجمموعة فتاوىيف فقه الشافعّية، و

يف  ج الدين أمساء كتبه، وأورد ما قاله العلماء يف وصف أخالقه وسعة علمه. توّيف 
، وطبقات ٣٣٩-١٠/١٣٩نظر: طبقات الشافعّية الكربى يهـ.  ٧٥٦القاهرة سنة  

، واألعالم للزركلي ٥٢٥اظ ص: ، وطبقات احلفّ ٤٢- ٣/٣٧الشافعّية البن قاضي شهبة 
٤/٣٠٢. 
، وهو من صيغ فكذا ....: فهو عند عدم إرتضاء الرأي ،هذا إن صحّ الشافعّية:  قول )٤(

املدخل إىل مذهب اإلمام ، و ٤٢-٤١سقاف ص: ينظر: الفوائد املكّية لل .التضعيف
 .٤٧٩- ٤٧٨ص:  لقوامسي، لالشافعي

 يف (ب): لنجاسة. )٥(
 .بني يديّ  مل أجده يف كتبه )٦(



 

      ٢٦٩ 
 

  .] هِ يعِ  مجَِ حُّ الطََّواُف ِيف صِ فـَيَ  ،افُ طَ مَ ـال عَ سَ اتَّ  ،َع اْلَمْسِجدُ ُوسِّ  وْ لَ وَ  قوله: [

عموم مدلوله مسألة ُتذكر يدخل يف هذا الكالم  : اتاملهمّ يف )١(ال ق ش:

َع حّىت  وهو أنّ  - ال تقع عادةً كانت وإن   - ،على سبيل الَفْرضِ   انتهى املسجد لو ُوسِّ
، فطاف يف احلاشية اليت ،احللّ إىل     .ةوالقياس عدم الصحّ  ،وفيه نظر ،صحّ  من احللِّ

ك به فقال: جيب أن ميكن التمسّ ، الروضةحذفه من  وقد ذكر الرافعي كالماً 
   )٢(ة واحلرم.ارج مكّ كما جيب أن ال يوقعه خ  ،الطواف خارج املسجدع ال يوقِ 

 )٣(.ا هو حالة اخلروج من املسجدإمنّ  ،إىل الفهممنها املتبادر  أنّ  الّ إهذه عبارته 

  انتهى.

فيه  وعندي ،وغريه )٥(هكذا ذكره اإلمام :)٤(مقال ابن أيب الدّ  : اخلادمويف 

 رآةعن مَ  حبيث يغيب البيت ،بعيد فرضنا توسيع املسجد إىل حدٍّ  لو ّ إف ،واحتمال ،نظر
فيبعد االعتداد بطوافه يف مثل هذا  ، قطع مسافاتىلتاج الطالب له إحيو  ،فيه الناظر
لبيت. وهكذا لو فرض هدم جدار املسجد ،احلدّ  الساحات  تْ فوق مثّ  ،وتسميته طائفاً 

                                                      
 أ]./٢٤[ )١(
 .٣/٣٩٥فتح العزيز  )٢(
  .٤/٣٢١ املهّمات )٣(
 شهاب، أبو إسحاق اهلمداين، الدم أيب بن علي بن املنعم عبد بن هللا عبد بن إبراهيم )٤(

إيضاح األغاليط و ،القضاة أدب: فوصنّ  حبماة، القضاء ويل الشافعي، احلموي، الدين

 هــ. ٦٤٢سنة   تويفّ  ،رخياً  ومجع ،الوسيط تشكالشرح مل املوجودة يف الوسيط

قات الشافعّية البن ، طب٨/١١٥الكربى طبقات ال، ٢٣/١٢٥سري أعالم النبالء  :ظرين
 . ١/٩٤، واألعالم للزركلي ٧/٣٧٠، وشذرات الذهب ٢/٩٩قاضي شهبة 

اية املطلب  )٥(  .٤/٢٨٧ينظر: 



 

      ٢٧٠ 
 

االساحات املتّ  تْ فوق مثّ ( ،لة بساحة املسجداملتصّ   إىل حدّ  وهكذا ،مسجداً  )١()صلة 
  فيه احتماالن: )٣(حدِ قَ نْـ يَـ وَ  ،هذه التوسعة )٢()حدِّ (العجب إغفاله ذكر  ومن .بعيد

إلحتديد: أحدمها ملكان طائفاً  ،سمها  وأُطِلَق عليه  ،لبيتفمىت ُعدَّ الطائف 
  فال. وإالّ ، )٤()بطوافه(اعُتدَّ  هذا االسُم،

حلرم: والثاين    )٥(.لُبعِد َمسافِته عن البيت  ؛وفيه بعدٌ  ،حتديده 

َتِدىَء ِمَن احلََْجرِ  قوله: [   .] دِ ْسوَ األَ  َأْن يـَبـْ

والعياذ  –قل عن موضعه  لو نُ أرادوا به موضعه حّىت  : اتاملهمّ قال يف  ش:

عن القاضي أيب  )٦(الكفايةنقله يف  كما  ،ة املوضعاه جيب على الطائف حماذفإنّ  – 

  )٨(.)٧(بطيّ ال

                                                      
 من (ب).سقط ما بني القوسني  )١(
 سقطت من (ب). )٢(
َقِدحُ  )٣( من انـَْقَدَح: مبعين َخرََج، ومنه: اقدَح األمُر، أي: َدبـَّرَه، وَنَظَر فيه، : فعل مضارع يـَنـْ
ج ٦٧/ ٥: طرّو الفكرة اليت متّر يف نفس الشخص. ينظر: مقاييس اللغة املرادو ، و

 ).َقَدحَ مادة: ( ٧/٣٨العروس 
 يف (ب): بطوفه. )٤(
اية الفصل احلادي بداية الفصل الرابع يف الطواف الرافعي والروضة (من خادم  )٥( إىل 

 ،١٤٣- ١٤٢ ، ص:سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب
 .ه ١٤٣٧- ١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  ، يف جامعة أمّ الدكتوراهرسالة 

 .٧/٣٦٩البن الرفعة النبيه كفاية ينظر:   )٦(
اية )٧( ب دخول مّكة حىت  ب نذر اهلدي من كتاب احلّج)  التعليقة الكربى (من 

، ١/٢٣للقاضي أيب طّيب طاهر بن عبد هللا الطربي، حتقيق: بندر بن فارس العتييب، 
 ه. ١٤٢٢- ١٤٢١رسالة ماجستري، يف جامعة اإلسالمّية (املدينة املنّورة) سنة/ 

  .٤/٣١٩ املهّمات )٨(



 

      ٢٧١ 
 

  .] رُ يْـ  غَ َال  ،قـَُباَلَة احلََْجِر اَألْسَودِ  قوله: [

فقال يف  )٢(على هذا الرتكيب )١(ال الدين ابن هشاممجاعرتض الشيخ ش: 
حنو  ،فقط ليس بعد إّال  غرييه إل تْ ضيفوال جيوز حذف ما أُ  : الشذورشرح 

  . )٣(رُ يْـ غَ  سَ يْ ًة لَ رَ شَ عَ  تُ ضْ بَ قوهلم: قَـ 

ّ فإمّ  ،م به العربفلم تتكلّ  ،ا ما يقع يف عبارات العلماء من قوهلم: ال غريوأمّ  م ا أ
  )٤(.أو قالوا ذلك سهواً عن شرط املسالة  ،ليسعلى  القاسوا 

  )٥(.حلٌن  "ال غري"وقوُهلم:  املغين: وقال يف 

                                                      
، أبو حممد، مجال الدين، احلنبلي بن يوسف بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا عبد هللا )١(

ملغرب مولده ووفاته مبصر. قال ابن خلدون: . : من أئمة العربيةابن هشام ما زلنا وحنن 

لعربية يقال لهنسمع أنّ  مغين  :بهتكمن   .ه ابن هشام أحنى من سيبوي ه ظهر مبصر عامل 

 ،اإلعراب عن قواعد اإلعرابو ،شذور الذهبو ،اللبيب عن كتب األعاريب

 سنة  تويفّ . نزهة الطرف يف علم الصرف، وأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكو

 .٤/١٤٧ األعالم للزركلي. ينظر: بغية الوعاة للسيوطي، و ه ٧٦١
 ال غري ].[ أي:  )٢(
أي: ال بّد من وجود مضاف  –مالزمة لإلضافة يف املعىن  غري: إّن صورة املسألة )٣(

ً ُحيذف لفظاً إذا عُ  ،إليه ه عند احلذف: أن واألصل يف تركيب املعىن. مَ هِ لم وفُ لكّنه أحيا
ُر،  "، فقوهلم: قـََبْضُت َعَشَرًة َلْيسَ : "ليس غريليسيكون مسبوقاً بـــ ليس غُري  ي:أَغيـْ

 ذلك مقبوضاً.
 .١٠٦ص: شرح شذور الذهب  )٤(
ب: حرف الغني املعجمة  )٥(  .١/٢٥٠مغين اللبيب 



 

      ٢٧٢ 
 

على  - ه فيهكما رأيتُ  -  سيبويهح كتاب شر يف  )١(ايفّ رَ يْـ السَّ  : قد نصّ أقولُ و

ه عبارتُ  وقد سبقتْ  ٤،)٣(اجعن الزجّ قل مثله . ونُ )٢(كما يقال: ليس غري  ،ه يقال: ال غريأنّ 
 .)٥(شرح الشذوراليت َعلَّقُتها على  احلاشيةيف 

   

                                                      
ن الَقاِضي السريايف، أبو سعيدبن احلسن بن عبد هللا  )١( ألدب. أصحنويّ  اْلَمْرُزَ له ، عامل 

 نيابة القضاء. وكان ان، وسكن بغداد، فتوّىل ه يف عمّ من سرياف (من بالد فارس) تفقّ 
كل إّال فاً ، متعفّ اً معتزليّ  يف النحو، أكمله بعده  اإلقناعن كتبه: . م من كسب يده، ال 

شرح و  ،البالغةو صنعة الشعرو ،نيني البصريّ أخبار النحويّ ابنه يوسف، و

 على أنباء النُّحاة هـ. ينظر: إنباه الرواة ٣٦٨ببغداد سنة  . توّيف يةاملقصورة الدريد

، واألعالم ٥٠٩-١/٥٠٧يف طبقات اللغويني والنحاة ، وبغية الوعاة ٣٥٠- ١/٣٤٨
 .١٩٦- ٢/١٩٥للزركلي 

 مل أعثر عليه مع رغم البحث. )٢(
لنحو واللغة. ولد و إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )٣(  تويفّ : عامل 
 ،معاين القرآن :. من كتبهدمه املربّ رط الزجاج ومال إىل النحو فعلّ كان يف فتوته خيَْ ،  بغدادب

يف  فعلت وأفعلتيف األدب واللغة، و ،األمايلو ،خلق اإلنسانو ،االشتقاقو

هـ. ينظر: طبقات النحوّيني  ٣١١سنة  ّيف و . تآنإعراب القر و، تصريف األلفاظ

، وبغية الوعاة ١٨٥- ١٨٣لألنباري ص:  األلباء، ونزهة ١١٢-١/١١١لإلشبيلي 
 . ١/٤٠، واألعالم للزركلي ٤١٣- ١/٤١١
ديوابن سراج، وأيب حّيان، والزخمشري، والزركشي، والفري وهو قول ابن احلاجب،  )٤(  ،وز

، وشرح الكافية ٣٠١ ص: ، وشرح الوافية نظم الكافية١٣ ص: الكافيةينظر:  وغريهم.
، ، والقاموس احمليط٣/٢٥، والبحر احمليط ٤/٨٥، وشرح املفصل البن يعيش ٢/١٠٣

 .٤٥٣ب: الراء، فصل: الغني ص: 
-٢/٥٩للسيوطي  النكت على األلفية، والكافية، والشافية، والشذور، النزهةينظر:  )٥(

 . ٣/١٩٧ح مجع اجلوامع له ، ومهع اهلوامع يف شر ٦٠



 

      ٢٧٣ 
 

  : شرح التسهيليف  )١(وأنشد ابن مالك

ً بِ وَ جَ    )٢(.لُ سأَ تُ   غريُ َال  تَ فْ لَ سْ أَ  لٍ مَ َلَعْن عَ   ابِّنَ فـََورَ  ِمدْ و اعتَ تـَْنجُ  هِ ا

ريخ َمكةَ قَاَل أبو الَوليِد األْزرَقيُّ يف ِكَتابِِه يف  قوله: [  )٣(طُوُل الَشاَذْرَوانِ  :َ

  . ] )٤(ُضُه ِذرَاعٌ رْ وعَ  ،َعاً شَر ُأْصبُـ تََّة عَ  السََّماِء سِ ِيف 

                                                      
من  ، مجال الدين: ، أبو عبد هللالشافعي حممد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي اجلّياين )١(

ألندلس) وانتقل إىل دمشق فتويفّ األئمة يف علوم العربيّ  كبار  فيها. ة. ولد يف جيان (
المية و، شرحه لهحنو، و، تسهيل الفوائد :يف النحو، وله األلفية :أشهر كتبه

هـ.  ٦٧٢سنة  . توّيف شواهد التوضيحصرف، و إجياز التعريفو، األفعال

 .٦/٢٣٣، واألعالم للزركلي ١/١٣٠ينظر: بغية الوعاة
ولذلك يُفهم من  ؛جمهول . وقائل البيت٢٠٩/ ٣البن مالك الفوائد تسهيل شرح  )٢(

ذا القول؛ لكونه شاهداً واحداً فقط. وبعض النحويني يرى أنّه من  إنكار ابن هشام 
، والدرر اللوامع على ٢/٢٦٧على ألفية ابن مالك األمشوين شرح صناعة ابن مالك. ينظر: 

  .١٧٨- ١/١٧٧مهع اهلوامع ألمحد الشنقيطي 
سفل : لفظة فارسية –ها فتحالذال كسر : بالشَّاَذْرَوان )٣( وهو اِحلجارة املائلة الـُملتِصقة 

وبعض حجارة اجلانب ، ينالشرقي، والغريب، واليماجدار الكعبة من جوانبها الثالثة: 
من جهة اِحلْجر، فليس بشاذروان، وإمنّا هي  . أّماالشرقي ال بناء عليه، وهو شاذروان أيضاً 

ه قريش حني الذي نقصتْ  ،من عرض األساس خارجاً  كَ رِ وهو الذي تُ عبة، عتبٌة من أصل الك
زيراً؛ ألنّه كاإلزار للبيت. ُبِينَ الشاذروان من َحَجر أصفر، مييل إىل  بنت الكعبة، ويسّمى 

ا كسوة الكعبة،  البياض ُحمَْدْوِدقب الشكل، مغرروس فيه ِحَلٌق من حناس أصفر، تُربط 
سم،  ٧٧- ٦٨أنَفِس حجارة املرمر، ويرتاوح ارتفاعه ما بني: وحجارة الشاذروان من 

وشفاء )، ش ذ رمادة: ( ١/٣٠٧سم. ينظر: املصباح املنري  ٧٢- ٤٥وعرضه ما بني: 
 .٤٤، والكعبة املشرفة للدوسي ص: ١/١١٥الغرام، 

 .١/٤٢٨ب: صفة الشاذروان ة أخبار مكّ  )٤(



 

      ٢٧٤ 
 

ه فإنّ  ،ا ذكره األزرقيمّ ععرضه قد نقص  الفاسي:  احلافظ تقي الدين قالش: 

  ُبَين دفعات. 

إعادة مقداره بوجوب )٢( - يف وقتهاحلجاز  )١()عامل( - الطربي  قال: وأفىت احملبّ 
استقصاء اه ّـ مس )٣(اسرّ نصف كُ  حنو ليفْ  يف ذلكوله  ،على ما ذكره األزرقي

  . )٥( [يف سنة سّت ومخسني وستمائة] )٤(البيان يف مسألة الشاذروان

 رأى الشاذروان يف سنة ستّ  هأنّ  )٦(بن مجاعة القاضي بدر الدينوذكر  :قال
وقد رآه يف سنة  ،يطوف عليها بعض العوامّ  )٧(مصطبة وهو ،ستمائةومخسني و 

                                                      
 (ب): علم. يف )١(
 أ]./٢٥[ )٢(
، و كتيب صغري، وريقات من  اجلزء من الصحيفة :والَكراريسِ  ،الُكرَّاسِ واحدة  ،الُكرَّاسِ  )٣(

ب: السني، فصل: الكاف ص:  .كتاب ، ومعجم لغة ٥٧٠ينظر: القاموس احمليط، 
 .٣٧٩الفقهاء ص: 

ض زاده ص:  أمساء الكتبومل أعثر عليه. ينظر:  ،وهو خمطوط )٤(  هدية العارفني، ٣٥لر
ر املصنفني ين  أمساء املؤلفني وآ  .١/١٠١للبا

 من (أ). املعقوفنيسقط ما بني  )٥(
 املصريّ  مثّ  أبو عبد هللا احلموي، بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعةابدر الدين  )٦(

وأجاز له مجاعة. مسع ، . روى عن مجلة من األئمة٦٣٩ولد سنة شيخ اإلسالم. ، الشافعيّ 
لعلم، وحصل علوماً  من كتبه:   القضاء ومناصب أخرى.. توّىل دةمتعدّ  احلديث واشتغل 

تويف . ، وجتنيد اأجناد وجهات اجلهادالتبيان يف مبهمات القرآن، واألربعون حديثاً 

لوفيات ينظر:  هـ. ٧٣٣ سنة   ،٢٩٨–٣/٢٩٧وفوات الوفيات  ٢٠- ٢/١٨الوايف 
 .٢٣٢- ٥/٢٣٠للسبكي  الكربىطبقات الو  ،١٤/١٧١ والبداية والنهاية

. ينظر: القاموس احمليط،  مصاطب عليه، ومجعها:جيلس  ،بناء غري ُمْرَتفع :املصطبة )٧(
ب: الصاد، ص: ١٠٥كتاب: حرف الباء، فصل: الصاد ص:  ، واملعجم الوسيط، 

٥١٤. 



 

      ٢٧٥ 
 

 )١()هيئته(من الطواف عليه على  عنَ مْ ُـ ا يعليه م ينقد بُ و  ،وستنيإحدى 
   )٣(.)٢(ماليو 

ُب جيَِ  ُه َال أَنَّ  هُ نْ  يـَْلَزُم مِ َال  ،تِ يْ َس ِمَن البَـ يْ َض اِحلْجِر لَ عْ نَّ بَـ ُسلَِّم أَ  وْ لَ وَ  قوله: [

ِب احلَجّ ِيف  )٤(ُمْعَتَمدَ ـال نَّ ِألَ  ؛َمجيِعهِ  جَ ارِ اُف خَ الطَّوَ    .] ملسو هيلع هللا ىلص ْعِل النَِّيبِّ فِ االْقِتَداُء بِ  : 

أفعاله  فإنّ  ،)٥()ذا(ميكن االنفصال عن استدالل النووي  قال الفاسي: ش: 

وحينئٍذ فطوافه  ،وبعضها على سبيل  الندب ،بعضها على سبيل الوجوب ،هيف حجّ  ملسو هيلع هللا ىلص
  )٧(.)٦(ه على وجه الندبالحتمال أنّ  ؛ال يكون دليًال على وجوبه ،من ورآء اِحلْجرِ  ملسو هيلع هللا ىلص

   

                                                      
 يف (ب): هيئة. )١(
   .٣/٩٣٩هداية السالك البن مجاعة ينظر:  )٢(
 .١/١٥٦شفاء الغرام  )٣(
سقط  ،فلو كفنه الورثة فيه ،يكفي ساتر العورة ،هللا تعاىل ه من حيث حقّ أنّ  :املعتمد )٤(

مل اختالف وعلى ذلك حيُ  ،اً يف سرت مجيع بدنهت حقّ للميّ  وإن أمثوا من حيث إنّ  ،الفرض
وغريمها رمحهم هللا يف هذه املسألة، فمْن  )الرافعي والنووي(الذي وقع للشيخني  التصحيح

 امليت. إليه حقّ  ضمّ  ، بساتر البدنَوَمْن َعّرب  ،هللا تعاىل اقتصر على حقّ  ، بساتر العورةعّرب 
 .١٠٩ينظر: حاشية ابن حجر على اإليضاح ص: 

 يف (ب): هذا. )٥(
ّج: الوجوب إّال إن دّل دليل على الندب، وعلى يف احلملسو هيلع هللا ىلص لكن األصل يف أفعاله  )٦(

نّه األصل ليس كذلك، فإطباق اخللفاء الراشدين ومن بعدهم على الطواف  التسليم 
خارجه، أدّل دليل على وجوب ذلك، وإّال لفعله بعضهم، سيما املعذورون. ينظر: حاشة 

 .٢٩٦ابن حجر ص: 
 .١/٢٨٣شفاء الغرام  )٧(



 

      ٢٧٦ 
 

ِبالَ ِة يَّ لنِّ ِ  الَّ ُح إِ َفَال َيصِّ  ،ُعْمَرةٍ وَ  َحجٍّ   َغْريِ اُف ِيف اَن الطَّوَ ْن كَ إِ فَ  قوله: [
  .]َالفٍ خِ 

وما  ،الطواف املنذور أنّ  )١(الرافعي  من تعليلداستف : اتاملهمّ قال يف  ش:

ْ  ،تنفَّل به اَحلالُل واحملرميُ  وهو  ،ةال بّد فيه من النيّ  ،ةكِّي عند مفارقته مكّ َـ مـيت به الوما 
  واضح.

ن  بشرح املهذّ وكالم النووي يف  ،وكالمه يف طواف  )٢(اخلالفيقتضي جر

  .  ف فيه ابن الرفعةوتوقّ ، ه من سنن احلجّ ألنّ  ؛القدوم

: أعين ابن الرفعة – والعمرة فقال ا طواف الوداع املفعول عقب احلجّ وأمّ  قال: 

   )٣(.ل التامّ لوقوعه بعد التحلّ  ؛شكّ  ة بالالنيّ  هجتب في

 ،من املناسك أم ال؟ هعلى اخلالف يف أنّ  )٤()خترجيه(والقياس  ،وفيما قاله نظر
  )٦(.)٥(ه منهاوالصحيح أنّ 

   

                                                      
والعمرة أحد األعمال،  ه يف احلجّ ؛ ألنّ والعمرة يف طواف احلجّ  جتبال أي: أّن النية  )١(

 .٣/٤٠٦، مع نّية اإلحرام. ينظر: فتح العزيز ة النسك يف االبتداءفيكفي فيه نيّ 
موع  )٢( ، أو عمرٍة بال نّية. ينظر: ا أي: اختالف األصحاب يف صّحة الطواف يف حجٍّ

 .١٦، و٨/١٤
 .٧/٤٠٣كفاية النبيه  )٣(
 يف (ب): حترميه. )٤(
 ووه ،، بل واجب مستقلّ ليس من املناسك طواف الوداع أنّ الشيخان:  الذي رّجح )٥(

-٤٠٨اإلفصاح ص: اإليضاح مع ، و ٣/٤٤٧فتح العزيز ينظر:  املعتمد يف املذهب.
موع ٤٠٩   .٨/٢٥٦، وا

 ٣٣٦ -٤/٣٣٥ املهّمات )٦(
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  .] َيِصحُّ َطَوافُهُ  ملَْ ، )١(َصَرَفهُ  وْ لَ فَـ  قوله: [

دَّةٍ  ،لهبعرفة يف طلب َغرِمي  أْي: خبالف ما لو حضر ش: ه فإنّ ، )٢(أو َدابٍَّة 
  يكفيه.

  )٣(سها خبالف الوقوف.ربة برأالطواف قُ  نّ : أالفرق لعلّ قال اإلمام: و

 أي: بدون احلجّ  ب به َوْحَده،الطواف يتقرّ  واملراد: أنّ  : اتاملهمّ يف  قال

  . والعمرة 

  )٤(. ه كالوقوف: أنّ التنبيهوقال الطربي شارح عن السعي، وسكت  قال: 

َب ُحسِ  ،نـَْفِسهِ  نْ طَاَف عَ  دْ ُحمْرِماً قَ  وْ أَ  ،ُف َحَالالً اَن الطَّائِ ْن كَ إِ فَ  قوله: [
  .] ِبَشْرِطهِ  ولِ مُ ْلَمحْ الطََّواُف لِ 

  فيه أمور: : اتاملهمّ قال يف  ش:

أو  ،صحيح إذا مل ينو احلامل شيئاً للمحمول  من حصوله أّن ما قاله أحدها:
  نوى الطواف عن احملمول.

  من غري احملرم. الطواف يصحّ  ألنّ  ؛فال ا إذا نواه لنفسهفأمّ 

                                                      
 .من طلب غرمي وحنوه إىل غرض آخرأي: لو صرف طوافه  )١(
دّ  ،نفر وذهب على وجهه شارداً البعري: إذا  ندّ  )٢( . ينظر: خمتار واجلمع نوادّ  ،فهو 

ب: حرف ن د د( :مادة  ٢/٥٩٧، واملصباح ٣٠٧الصحاح ص:  )، والقاموس احمليط، 
 .٣٢٢ص: الدال، فصل: النون 

ذه العبنقله عنه الرافع )٣( ، وعبارة اإلمام يف النهاية ٤١٧- ٣/٤١٦ارة ي يف فتح العزيز 
الوقوف يف نفسه، ال يـَُتَخّيل قُربة، والطواف قُربة على  السبب فيه، أنّ  ولعلّ  : ٤/٣١٢

 . حياله
 .٤/٣٥٣ املهّمات )٤(
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  . ؟عنه بكونه قد محل احملرم رفصنفكيف ي ،ونواه منه وإذا كان يصحّ 

 ،وهو إشكال صحيح ،الكفايةوهذا اإلشكال ذكره ابن الرفعة يف  قال: 

ه ذكر هذا التفصيل ألنّ  ،الصريح يف خالفهك -  )١(هيصاحب التنبيعين  - ف وكالم املصنّ 
إرادة التعميم  )٣()ذلك(ى فاقتض)٢( ،ومل يذكره يف هذه املسألة ،لي هذهت يتيف املسألة ال

  .)٥(بهماالنووي يف كتوكذا فعل الرافعي و  ،)٤(هنا

حلجّ : أنّ الثاين ل قبل انتصاف ليلة النحر حمرماً محُ  مثّ  ،ةمن مكّ  ه إذا أحرم 
ن يقول: قد أفكان ينبغي  ،كان حكم هذا احملرم احلامل حكم احلالل بال شكّ   ،لعمرة

  افه.أو مل يدخل وقت طو  ،طاف عن نفسه

حلُ  نّ أ الثالث: عن الطواف الذي احلسبان  وا هإمنّ  :ان عن احملمولبَ سْ املراد 
 لو كان احملمول حّىت  ،ال مطلق الطواف - القدوم والفرضطواف وهو  - نه إحرامهتضمّ 

  عليه. . وتعليلهم يدلّ حالالً بال شكّ  حاللٌ  لَ لو محََ  كان كما  ،قد طاف عن نفسه

                                                      
دي الشريازي، أبو إسحاقإبراهيم بن علي بن يوسف ا )١( د لفريوزآ . ولد يف فريوزا

وانصرف إىل البصرة ومنها  ،وانتقل إىل شرياز فقرأ على علمائهاهـ،  ٣٩٣سنة: (بفارس) 
ة يف اجلدل ة احلجّ كان مرجع الطالب ومفيت األمة يف عصره، واشتهر بقوّ و إىل بغداد 
يف أصول الشافعية،  التبصرة، وباملهذّ و ،التنبيه :له تصانيف كثرية، منهاواملناظرة. 

 ٤٧٦ببغداد سنة   تويفّ . شرحهيف أصول الفقه، و اللمعو ،طبقات الفقهاءو

الشافعّيني، واألعالم للزركلي ، وطبقات ٢٥٦-٤/٢١٥الطبقات الكربى  . ينظر:هـ
١/٥١. 
 أ]./٢٦[ )٢(
 يف (ب): ذكر. )٣(
 .٣٨٩-٤/٣٨٧بيه ، وكفاية الن٧٦- ٧٥: التنبيه ص )٤(
موع ٣/٤٠٦ينظر: فتح العزيز  )٥(  .٨/٢٩، وا
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ه من أنّ  وما حوا به يصرّ مل  ،ضِ رْ لفَ  قٌ حَ لْ حنن فيه مُ القدوم فيما طواف  ذكر
  ة.به يف عدم احتياجه إىل النيّ  )١()التحاقه(ه قياس ما سبق من ولكنّ  ،هنا

  أو عدم الصارف. ،ةوالنيّ  ،والسرت ،يتناول الطهارة  هِ طِ رْ شَ بِ   :قوله : أنّ الرابع

  وقع عن احلامل. ،شيء من هذه الشروط دَ قِ فإن فُ 

لعمرةكان حمُ  كما لوخول وقت الطواف،  أيضاً يتناول دوكذلك  حلجّ  ،رماً   أو 
  )٣(. )٢(وانتصف ليلة النحر

ُهَما  قوله: [   .)٤(]َأْو َعنـْ

تصريح يف هذا القسم  الروضةو ،ليس يف الرافعي : اتاملهمّ قال يف  ش:

وتبعه  ،)٧(وقوَعه عن نفسه )٦(راحملرّ و، الشرح الصغرييف  حَ ه صحَّ  أنّ إّال  )٥(بتصحيح

   ،)٨(وغريه، املنهاجعليه النووي يف 

                                                      
 يف (ب): إحلاقه. )١(
منت اإليضاح مع  إذ ال يدخل وقت طواف اإلفاضة إّال بعد انتصاف ليلة النحر. ينظر: )٢(

 .٣١١اإلفصاح ص: 
  .٣٣٨-٤/٣٣٧ املهّمات )٣(
وإن كان ُحمْرِماً [ : ٢٣٠ص:  اإليضاحمنت يف  كاملةعبارته  أي: عن احلامل واحملمول.  )٤(

   :َملْ َيُطْف عن نـَْفِسِه نُِظرَ 
. َوَقَع عن احلاِملِ  ،أو مل يْقِصْد َشْيئاً  امَ هُ نْـ عَ الطََّواَف عن نـَْفِسِه فـََقط أو إْن َقَصَد  -١
 ،اِملِ عن احلَْ  :وقيلَ  ،َوَقَع عن اْلَمْحُموِل على األَصحِّ  ،وإْن َقَصَدُه عن احملمولِ  -٢

 . ] عنهما :وقيلَ 
 .٣/٨٣، والروضة ٣/٤٠٦ينظر: فتح العزيز )٥(
 .١/٤٢٥احملّرر  )٦(
 أي: عن احلامل. )٧(
موع ١٩٩ظر: املنهاج ص: ين )٨(  .٨/٢٩، وا
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يف  صَّ ه نَ  أنّ إّال  ،على خالِف ما قاالهُ  )٢(إلمالءاو، )١(األمّ الشافعي يف  لكن نصّ 

هما. كذا نقله على وقوعه عن اإلمالءيف  ونصَّ  ،على وقوعه عن احملمول األمّ 

ينّ   األمّ ه يف ونصُّ  ،حاهفقان على خالف ما صحَّ ان متّ فالنصّ  ،)٣(البحر يف الرو

فيجب األخذ  ،اإلمالءه يف وهو هنا خبصوصه أظهُر ِمن نصِّ  ،أقوى عند األصحاب

  به.

ا وإمنّ  ،خصوصاً يف هذه املسألة ،الرافعي مل ُميِْعِن النظَر يف كتاب احلجّ  أنّ  وال شكّ 
  )٥(.ن لذلك فتفطّ  - )٤(البغويو  ،وهو اإلمام -رين ظفر فيها بكالم بعض املتأخّ 

    

                                                      
 .٢/٢١١ينظر: األّم  )١(
يف احلجم، صّنفه على  األمايلمن كتب الشافعي اجلديدة، وهو حنو كتابه  اإلمالء )٢(

لكتاب مفقود. فيما خالفه فيه، ويظهر أّن ا فيه خالف مالكٍ أظهر ابن القاسم.  مسائل
، وكشف الظنون ٩/٢٢٤، واملهمات ٢٠/٣٣٢ى البن تيمية ينظر: جمموع الفتاو 

١/١٦٩ . 
 .٥/١٦٤ينظر: حبر املذهب  )٣(
اية امل )٤( أطلق  إّال أّن البغوي  ٣/٢٦٢، والتهذيب ٣٠٢-٤/٣٠١طلب ينظر: 

  التهذيب، ومل يرّجح فيها، فلعّله مأخوذاً من كتاب آخر له.يفاألوجه 
  ٣٣٩-٤/٣٣٨ اتاملهمّ  )٥(
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  ]. )١(ُرهُ يْـ َمحََلُه غَ  وْ أَ  ،ْحَرَم َعْنهُ ي أَ يُُّه الذِّ َمحََلُه َولِ   الصَِّيبِّ ِيف  َسَواءٌ وَ  قوله: [

 ه ال جيزئه إّال أنّ  ،املنقول فيما إذا طاف الصغري راكباً  : اتاملهمّ قال يف ش: 

وهو هنا  ،)٣(وغريهُ ، )٢(البحركذا قاله صاحُب   ،أو قائداً  ،سائقاً ويلُّ إذا كان ال

  )٤(.أوىل

  تنبيهان:

ع على األرض و موضولكن محله يف شيء  ،لو مل حيمله ي: : قال العراقلاألوّ 

حملمول؟ مل أََر فيه نقالً  ،)٥(وجذبَه   )٦(. وفيه نظر ،فهل يلحق 

مع قدرتِه على  )٧(: لو طاف َزحفاً بشرح املهذّ ففي  ،الظاهر: نعم :قلتُ 

  لكن يكره.  ،فطوافه صحيح، املشي
   

                                                      
  .٢٣١منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  ينظر: أي: بشرط إذن الويل له.  )١(
 ٥/٢٣٣ ينظر: حبر املذهب )٢(
 ط. دار النشر. ١/٢٦٢الوجيز ينظر:  )٣(
  .٤/٣٣٩ اتاملهمّ  )٤(
ب: اجليم  )٥(  ،١/١١٦أي: جرره وسحبه على شيء يف األرض. ينظر: املعجم الوسيط 

لكر   يف زماننا. ةكاملتحّر  سيّ اولعّل هذا شبيه 
 .١/٦٠٥النكت على املختصرات الثالث  )٦(
ً  ،وزحوفاً  ،الصِيب زحفاً  فَ حَ زَ  )٧( ماش  وكلّ  ،انسحب على مقعدته قبل أن ميشى :وزحفا

ميف هميمشوا إل :زحف العسكر إىل العدو :يقال .على بطنه . ينظر: القاموس  ثقل لكثر
ب: حرف الفاء، فصل: الزاي، ص:  ب: الزاي، ص: ٨١٥احمليط،  ، واملعجم الوسيط، 

٣٩٠. 
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فقال: طوافه َزحفاً كطوافه  تعليقهب يف ته القاضي أبو الطيّ حح بصصرّ  نْ مَّ ـومِ 

  انتهى. )٢(.)١(ال فرق بينهما ،ماِشياً منتصباً 

 )٣(صاحب ة كالم يف الطواف. وقال البلقيين: قضيّ مل يذكروا احلمل إّال الثاين: 
  وفيه نظر.  ،ه ال فرق يف أحكام احملمول بني الطواف والسعيتعطي أنّ  الكايف

  )٤(. بل هو واضح قال العراقي: 

  . ] ياً َيطُوَف َماشِ  )٥(نْ أَ  قوله: [

  .ْوماً يف السيلعَ الطواف  :من اللطائفش: 

 ه طاف يفعن بعضهم أنّ  مناسكهالدين بن مجاعة يف  وقد ذكر القاضي عزّ 

  .)٧(لتقبيله ؛احلجر غطسحاذى  )٦()ماكلّ ( ،السيل عوماً 

                                                      
ب نذر اهلدي من كتاب احلّج)  )١( اية  ب دخول مّكة حىت  التعليقة الكربى (من 

، ١/٩٣طّيب طاهر بن عبد هللا الطربي، حتقيق: بندر بن فارس العتييب، للقاضي أيب 
 ه. ١٤٢٢- ١٤٢١رسالة ماجستري، يف جامعة اإلسالمّية (املدينة املنّورة) سنة/ 

موع   )٢(   .٨/٢٧ا
نسبة اىل ، حممود بن حممد بن العباس بن أرسالن، أبو حممد، مظهر الدين العباسيّ  )٣(

مسع هـ و  ٤٩٢ولد سنة ووفاة.  خ. من أهل خوارزم، مولداً ه اخلوارزمي: فقيه شافعّي مؤرّ جدّ 
ا وببالد كثرية أخرى وصنّ  . توّيف وهو خمطوطالكايف يف النظم الشايف :فاحلديث 

واألعالم للزركلي ، ٢٩١- ٧/٢٨٩هـ. ينظر: الطبقات الكربى  ٥٦٨سنة  
طوط٧/١٨١  .٨/٢٥٤الفقه واألصول  - ، والفهرس الشامل للرتاث العريب األسالمي ا
 .١/٦٠٥النكت على املختصرات الثالث  )٤(
  . ٢٣١ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  أي: من سنن الطواف وآدابه. )٥(
 فب (ب): فلّما. )٦(
 .١/١٨٥هداية السالك البن مجاعة ينظر:  )٧(



 

      ٢٨٣ 
 

 ركب الشخص يف فرض سيل حول الكعبة حّىت  لو البن الرفعة:  الكفايةويف 
  )١( .ة طوافه صحّ  إّال مل يظهر  ،سفينة وطاف

وال  ،)٢(ه عليه بعضهمكما نبّ أن يكون حافياً،   ويستحبّ  : اتاملهمّ قال يف 

  فيه.  شكّ 

لبيت خالِياً أن حِ : وأُ اإلمالءقال يف  يف  )٣()قِصدَ يَ (بُّ لو كان يطوف 

وهي مسألة  ،حبروفه اإلمالءلكثرة األجر له. هذا لفظ  رجاءً  ؛طاهثـَُر خُ كْ تَ لِ  ؛املشي

  نفيسة. 

وأصُله  ،)٤(چÛٱٱÜٱٱÝٱچهو املشار إليه بقوله تعاىل:  :القصدو
  )٦(.)٥()فقُ الرِّ (

  .]  ُيْكَرهُ َال وَ  :ْصَحابـَُنااَل أَ قَ  ضاً.يْ اَز أَ جَ  ، ُعْذرٍ َال باً بِ طَاَف رَاكِ  وْ لَ وَ  قوله: [

لكراهة شرح املسندكالم الرافعي يف   : اتاملهمّ قال يف ش:  ه فإنّ  ،جازم 

  .)٧(على كراهته األمّ الشافعي يف  قال: نصّ 

   

                                                      
  .٣/١٣ النبيه كفاية )١(
 .٣/١١٨ الطالبني روضةينظر:  )٢(
 يف (ب): يقتصد. )٣(
 .١٩لقمان: سورة  )٤(
 يف (ب): الوقف. )٥(
  .٤/٣٢٥: اتاملهمّ  )٦(
 .٢/١٩٠ينظر: األّم  )٧(



 

      ٢٨٤ 
 

ه كان عن ابن عباس أنّ ، )١(مةرِ كْ فروى عِ  ،راكباً  ا طوافه قال: وأمّ 
  . )٢(مرضـلِ 

                                                      
، موىل عبد هللا بن ، أبو عبد هللاموالهم القرشيّ  املدين عكرمة بن عبد هللا الرببريّ  )١(

بعيّ  لتفسري واملغازي. روى عن،  ثقة ثبت حافظ، ،عباس:  بن ا :كان من أعلم الناس 
ومعاوية بن أيب  ،وأيب هريرة وابن عمر ،واحلسن بن علي ،وعلي بن أيب طالب اس،عبّ 

تّفي . بعياً  ٧٠رجل، منهم أكثر من  ٣٠٠اء هَ زُ  :روى عنهو  وغريهم. وعائشة ،سفيان
ذيب التهذيب ٣٦-٥/١٢ سري أعالم النبالءينظر:  .هـ ١٠٥سنة   يف املدينة ، و

 .٤/٢٤٤، واألعالم للزركلي ٣٩٦، والتقريب ص: ٢٧٣- ٧/٢٦٣
  .٢/٣٣٥للرافعي  شافعيّ د الشرح مسن )٢(
َفطَاَف  ،-  َوُهَو َيْشَتِكي -َقِدَم َمكََّة  ملسو هيلع هللا ىلصِهللا َأنَّ َرُسوَل  املشار إليه: احلديثلفظ و 

ْلبَـْيِت َعَلى رَاِحَلِتهِ  يعين من (مَّا فـَرََغ فـَلَ  ،ِمْحَجٍن َمَعهُ ـبِ  ،ُكلََّما أََتى َعَلى الرُّْكِن اْستَـَلَمهُ ، ِ
َخ، وصلَّى رَْكعَتنيِ  )طوافه َ ب: الطواف  رواه أبو داود.  أ يف سننه كتاب: احلّج، 

 :ب ،احلجّ  :كتاب يف السنن الكربى )، والبيهقي١٨٨١(رقم:  ٣/٢٦٦ الواجب،
د)، ٩٣٧٥رقم ( ٥/١٦٢ ،الطواف راكباً  عن ابن  ،عن عكرمة ،من طريق يزيد بن أيب ز

دة تفرّ  عباس. د (أيقال البيهقي: وهذه ز ا يزيد بن أيب ز  ).وهو يشتكيقوله:  :د 
دة.ني يف الصحيحَ وأصل احلديث  دة. وله  ؛فه األلباينوضعّ  بدون هذه الز لنكارة هذه الز

 ،اقعبد الرزّ عند مصّنف سعيد بن جبري  -١: طريق شاهدان صحيحان مرسالن من
وهو  ملسو هيلع هللا ىلصا قدم رسول هللا مّ ـلولفظه:  )،٨٩٢٧(، رقم ٥/٤١ تقبيل اليد إذا استلمب: 
ْلبَـْيِت َعَلى رَاِحَلِتهِ  ،مريض ِ  .، َيْسَتِلُم الرُّْكَن ِمبِْحَجِنِه، مثَُّ يـُُقبُِّل َطَرَف اْلِمْحَجنِ َفطَاَف 

رالطربي يف عند اووس و ط ومن طريق -٢  ، رقم١/٧٠مسند ابن عباس  ذيب اآل

، َيْسَتِلُم الرُّْكَن ِمبِْحَجِنِه، مثَُّ يـَُقبُِّل َطَرَف َعَلى رَاِحَلِتِه َوُهَو َشاكٍ ملسو هيلع هللا ىلص طَاَف ً بلفظ:  )٨٠(
   .اْلِمْحَجنِ 

وقد أشار البخاري يف صحيحه إىل هذا املعىن، فقال: علم. وهللا أ ،صحيح بشواهدهفهو 
دة مذكر حديث ابن عباس املتقدّ  مثّ  ،املريض يطوف راكباً  :ب ذكر  ، مثّ بدون هذه الز

ّ  :سلمة حديث أمّ    .ِيف ِمْن َورَاِء النَّاِس َوأَْنِت رَاِكَبةٌ ُطوْ  ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال هلاا اشتكتْ أ



 

      ٢٨٥ 
 

   

                                                      

 ضعيف أيب داود، و ٣/٤١)، ونصب الراية ١٦٣٣، رقم (٢/١٥٥ينظر: صحيح البخاري 
 ).٣٣٧رقم ( ٢/١٦٨لأللباين 



 

      ٢٨٦ 
 

  .)١(فدلَّ على ما قلناه ،ومل يذكر الرافعي يف الكتاب املشار إليه غري ذلك

 فإنّ  ،ملا يف كتبهمخمالف  ،عن األصحاب عدم الكراهة مردرد )٢(هلُ قْ ونَـ  قال: 

وهو اإلمام ، التقريبفقد جزم به صاحب  ،ا هو الكراهةإمنّ  ،املعروف ألئمة املذهب

   )٥(.)٤(][ الشافعي ونقله عن نصّ  ،ياشِ ال الشَّ فَّ القاسم بن القَ  )٣([العامل]اجلليل 

ب يف طيّ الوالقاضي أبو  ،)٦(جينيوالبند ،وجزم به أيضاً القاضي احلسني
   ،)٨(احلاويوردي يف اوامل ،)٧(تعاليقهم

   

                                                      
: يف الثانية: يف حديث ابن عباس املتقّدم، واألوىل، ملسو هيلع هللا ىلصذكر الرافعي عّلتني يف طوافه  )١(

ليشرف على الناس فيسألوه  ؛ركب اه إمنّ وحديث جابر على أنّ  حديث جابر فقال: 

جواز الطواف على  :بينظر: صحيح مسلم،  . ويستفتوا منه، وكانوا قد ازدمحوا عليه

 ).١٢٧٣، رقم (٢/٩٢٦، بعري وغريه
  .أي: الرافعي )٢(
 سقطت من (أ). )٣(
 (أ). ليس يف )٤(
من  روة راكباً والصفا وامل ،لبيت ملسو هيلع هللا ىلص وطاف النيبّ  : ٢/١٩٠يف األّم  قال الشافعي )٥(

  .وليس أحد يف هذا املوضع من الناس ،شرف للناس ليسألوهأن يُ  بَّ حَ ه أَ ولكنّ  ،غري مرض
موع  )٦( ت لراشد حيىي سيمودو، أراء البندنيجي الفقهّية يف العبادا، و ٨/٢٧ينظر: ا

 ه.١٤٢٢-١٤٢١، رسالة ماجستري، يف جامعة اإلسالمّية (املدينة املنّورة) سنة/٤٦٩ص:
وذكر القاضي أبو طّيب أّن عّلة الكراهة: إدخال الدابّة يف املسجد. ينظر: التعليقة  )٧(

االكربى  ب دخول مّكة حىت  ب نذر اهلدي من كتاب احلّج)، حتقيق: بندر(من   ية 
 .٩٣، و٨٨ص:  بن فارس العتييبا
 .٤/١٥٢احلاوي  )٨(



 

      ٢٨٧ 
 

رّ  م الرازي يفيْ لَ وسُ     ،االستذكاروالدارمي يف  ،)٢(الكفايةيف  )١(يرِ دَ بْ والعَ  ،دا

 ،هنا راجع أصول )٤()هفإنّ ( ،)٣(غري الكراهة الكفايةالرفعة يف ومل يذكر ابن 

   .يراجع الرافعي املذهب ومل

لكراهة أيضاً النووي يف  يف الفصل املعقود ألحكام بشرح املهذّ وجزم 

   )٥( كان لبيان اجلواز.  هنّ  :ملسو هيلع هللا ىلص وأجاب عن طواف النيبّ  ،املساجد
   

                                                      
ه على الشيخ تفقّ  ،من بين عبد الدار يرِ دَ بْ علي بن سعيد بن عبد الرمحن أبو احلسن العَ  )١(

ً أيب إسحاق الشريازي وصنّ  برع يف و  ،خمتصرالكفاية يف مسائل اخلالف :مساه ف كتا

مسع من القاضي أيب  . وكان مجيل املنظر محيد األثر ،الفقه وصار أحد األئمة الوجيهني

هـ. ينظر:  ٤٩٣ببغداد يف مجادى اآلخرة سنة   وغريمها تويفّ  ،واملارودي ،بالطيّ 
 .١/٢٧٠، وطبقات الشافعّية البن قاضي الشهبة ٢٥٨- ٥/٢٥٧الطبقات الكربى 

موع ينظر:  )٢(  /.١٢٨ ط والفتح بيت الروضة والشرح /قالتوسّ ، و ٨/٢٧ا
 .٣٨٥-٧/٣٨٣نبيه كفاية ال )٣(
 يف (ب): وأنّه. )٤(
موع  . البيان واجب فإنّ  ،هأفضل يف حقّ  فيكون حينئذٍ  ال: وق )٥(   . ٢/١٧٦ا

أو  ، لعذر مرضٍ وال يركب إّال  ،األفضل أن يطوف ماشياً  ولكن قال يف كتاب احلّج: 

بال  فإن طاف راكباً  ،قتدى بفعلهستفىت ويُ ليُ  ؛ن حيتاج الناس إىل ظهورهأو كان ممّ  ،حنوه
كذا قاله مجهور أصحابنا وكذا نقله الرافعي عن   .الف األوىله خلكنّ ، بال كراهةعذر جاز 
لكراهة وقالاألصحاب أي: عدم الكراهة. ،  لواملشهور األوّ   :، مثّ ذكر من جزم 

موع    . ٢٨- ٨/٢٦ا



 

      ٢٨٨ 
 

ان يف بيإدخال الص نّ إ :يف كتاب الشهادات الروضةوقد قال النووي يف 

ذلك مشهور بني  أنّ وادَّعى  ،)١( فمكروهوإّال  ،حرام إن غلب تنجيسهم املساجد
  األصحاب. 

أو  ،ماً فيكون إدخاُهلا حمرّ  ،هائم أن تكون كالصبيان يف ذلكبمراتب ال وأقلّ 
  )٢(.اً مكروه

ما  وأنّ  ،الطواف راكباً لغري عذر كراهة  )٥(أنَّ  :ومعىنً  )٤()نقالً ( )٣(هفثبت مبا قلنا
ما يف كتبهم املشهورة ه خمالف لِ نّ إف ،من عدم الكراهة غري مقبول عن األصحاب )٦(نقله

   الشافعي. وخمالف لنصِّ  ،واملهجورة

بل  ،من الراكب يف هذه العبادة مل يوجد حقيقةً  الفعلَ  أنّ  :ا يَؤيُّد الكراهةمّ ـوم
وهو مكروه  ،فصار نظري ما إذا استعان يف الوضوء مبن يغسل األعضاء ،من الدابة

   )٨(. )٧(قطعاً 

                                                      
  .١١/٢٢٤الروضة:  )١(
حلاجة إقامة السنة،  ؛يُعرتض على هذا االعرتاض: أّن الكالم هنا يف دخول البهيمة )٢(

كما مّر. ينظر: خادم ملسو هيلع هللا ىلص : فعل النّيب دليلهس ذلك نظري مسألة إدخال الصبيان، وولي
اية الفصل احلادي عشر يف الرافعي والروضة (من  بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

رسالة  ،١٧٨- ١٧٧ص: ، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: حكم إحرام الصيب
 ه ١٤٣٧-١٤٣٦مّكة املكّرمة) سنة/ القرى ( ، يف جامعة أمّ الدكتوراه

دة هنا يف (ب): بعده. )٣(  ز
 سقطت من (ب). )٤(
سخ (أ) صّححه يف احلاشية،كذا يف النسختني )٥( بدون كلمة:  تويف املهّما ، إّال أن 

 أنَّ، ولعّله أصوب.
  أي: الرافعي. )٦(
ا مطلقاً إّال لعذر  )٧( س    .١/٦٢ ينظر: الروضة .فال 
  ).(مع حذف ٣٢٧-٤/٣٢٦ املهّمات )٨(



 

      ٢٨٩ 
 

  .] ا َعْورَةٌ هَ َع االْضِطَباِع ِمنْـ َمْوضِ  نَّ ِألَ  ؛ةُ أَ رْ مَ ـال )١(عُ َال َتْضطَبِ وَ  قوله: [

وال  ،هذه العبارة ليس فيها تصريح بتحرمي ذلك : اتاملهمّ قال يف  ش:

يقتضي  - )٣(وهو كونه ذات أهل الشطارة - ة للمشروعيّ )٢(واملعىن املقتِضي  .بكراهته
هل الشطارة منهم ،لرجال ي إىل تشبيهنّ دِّ ؤَ ذلك يُـ  ألنّ  ؛هنّ يمي فالتحر   ،بل 

  )٥(.حرام )٤()التشبيه(و

  فهو كما قيل:  )٦(النجعةلقد أبعد اإلسنوي : قلتُ 

                                                      
   .، وهو العضدبعالضّ من : لغةً  االْضِطَباع )١(
 هدي منكببْ ويُـ  ه،طرفه على يسار  ردّ يو األمين،  احملرم رداءه من حتت إبطهدِخل : أن يُ شرعاً و

ي بذلك إلبداء أحد مسُّ فيتهيأ له.  ، كالرجل يريد أن يعاجل أمراً غطي األيسريو  ،األمين
ض ب ( :ماّدة ١٨٢، واملختار الصحاح ص:١/٢٠٦. ينظر: النظم املستعذب نيعَ بْـ الضَّ 
 .٧/٢٥٤)، ولسان العرب: ع

 أ]./٢٨[ )٢(
ة. ة، قوّ : مهارة، فراهة، حذق، خفّ شطارة : ٦/٣٠٩تكملة املعاجم العربية قال يف  )٣(

 :شاطر: أجاز جممع اللغة املصري استعمال كلمةو .  وشرن يربع فيه) بأما ميكن  (يف كلّ 

ج العروس  استناداً  : الشاطر ن أنّ مِ ) شطرمادة: ( ١٢/١٧١إىل ما جاء يف 
خذ املسافة البعيدة يف املدّ ،كالربيد السابق معجم الصواب اللغوي كما يف ة القريبة،  الذي 

األمور  يف الَعْدو إىل السبق يف كلّ الشطارة من معىن السبق  ة نقلتْ العامّ  وكأنّ  : وقال

 :٣٠٩٨( .١/٤٦٢دليل املثقف العريب  معجم الصواب اللغويينظر:  . واحلذق فيها

 ).َشاِطر
 يف (ب): التشّبه. )٤(
  .٤/٣٣٤ اتاملهمّ  )٥(
عروف ملعروفه، تقول وقصد ذي امل ،ومساقط الَغْيث ،طلب الكأل يف موضعه :ةعَ جْ النُّ  )٦(

)، والقاموس ن ج ع( :مادة ١/٣٠٥. ينظر: املصباح املنري النَُّجعُ  . واجلمع:منه: انتجع
ب: العني، فصل: النون، ص:  ب: النون ٧٦٥احمليط،   .٢/٩٠٤، واملعجم الوسيط، 



 

      ٢٩٠ 
 

لعِ  َمنْ   )١(مٍ يِه ِبِذي َسلَ امِ َسْهٌم َأصاَب َورَ    )٢(ااكمَ ِت َمرْ َعدْ أَبْـ  لََقدْ  اقِ رَ ِ

نّ وهم قد علّ  ،لتشبيه يعّلُل يف هذا احمللّ  وكيف  ،َحمَلَّ االضطباع عورة لوا 
  ؟والعورة ال جيوز كشفها خصوصاً يف الطواف الذي شرطه سرت العورة

  ه ال َحيرُُم. يف أنّ  فال شكّ  ،)٣(أما الرََّملُ  قال:  اخلادمصاحب  مثَّ رأيتُ 

نَّ فيه كشَف ألبل  ،ال من جهة التشبيه ،حترميهفال َوقْـَفَة يف  ،ا االضطباعوأمّ 
  )٤(.كالصالة   ،ُمبِطٌل للطواف وهو ،َعورةٍ 

   

                                                      
ئب. و :ملَ و سَ ذُ  )١( ئب: واد ينحدر على الذ مصعداً  ،سار فلجةموضع بنجد عن يالذ

مذكور يف طريق اهلجرة ، وهو على طريق البصرة إىل مّكةو  ،يف أرض بين البّكاء ،ةإىل مكّ 
املعامل األثرية يف ، و ٢/٧٣٠، ومراصد االطالع ٢٤٠و ،٣/٨. ينظر: معجم البلدان ةالنبويّ 

 .١٢١للشرّاب ص:  السنة والسرية
الفرج ابن اجلوزي كيف ينسب قتل احلسني  ئل أبوسُ و  .الرَِّضيّ  الشريف قائل البيت هو )٢(

لشام  . ينظر: قول الرضيهذا فأنشد  ؟لعراقواحلسني  ،إىل يزيد وهو 
 .١/٤٦ لهمذاينل الكشكولو  ٢/١٠٣٢ لجرّاويل احلماسة املغربية

  .ورمل يرمل رمًال، وهو فوق املشي ودون العدّ يقال: : اهلرولة، لغةً  الرََّمل )٣(
 ،وهو اإلسراع يف املشي مع تقارب اخلطا دون الوثوب والعدو : النووي: قال شرعاً و

نّه اِإلسراع يف املشي مع هّز املنكبني، بدون : ببَ اخلَ ر أكثرهم وفسّ  . ببَ ويقال له اخلَ 

)، ر م لماّدة: ( ١٢٩، وخمتار الصحاح ص: ١/٢٠٥ينظر: النظم املستعذب  وثب.
 ).٢حاشية رقم ( ٢٣٣فصاح ص: ومنت اإليضاح مع اإل

اية الفصل احلادي الرافعي والروضة (من خادم )٤( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 
رسالة  ،٢٣٥ ، ص:سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب

 يل).(مع حذف قل ه ١٤٣٧-١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  ، يف جامعة أمّ الدكتوراه



 

      ٢٩١ 
 

  .] ِة َعَلْيهِ هَ َوَوْضُع اْجلَبْـ  ،ُلهُ يْـ تـَْقبِ وَ  ،)٢()ْسَودِ األَ ( ،رِ اْحلَجَ  )١(مُ اْستِالَ  قوله: [

 ىلو حن حّىت  ،ا هو املوضعحلجر األسود إمنّ املراد  : اتاملهمّ قال يف  ش:

وسجد عليه.   ،وقبَّله ،استلم الركن الذي كان فيه –والعياذ   –ن موضعه احلجر م
   )٤(خيالفه. ومل، )٣(]الدَّارِكي[عن  باملهذّ شرح كذا نقله يف 

لطوافاءوهو نظري ما سبق يف الُبدَ   :ا االستالموأمّ  ،ه هناك واضح أنّ إّال  ،ة 
  ى.هانت )٥(.فمشكل 

  .] هُ لُ بِّ قَ  يُـ َال وَ ، )٦(اِينَّ اْلَيمَ  َم الرُّْكنَ لِ َيْستَ  قوله: [

                                                      
لسَِّلمة، وهي احلجارة، قال األزهري: وهو االستالم )١( : هو املس واللمس والتَمسُّح 

افِتعاٌل من السالم، وهو التحّية، كأنّه إذا استلمه، اقرتأ منه السالم. ينظر: شرح السنة 
 ).س ل ممادة :( ١٥٣، وخمتار الصحاح ص: ٧/١١٢للبغوي 

 سقطت من (ب). )٢(
ا: الدارمي، كما كذا يف النسختني،  )٣(  ينظر: للمجموع.يف النسخ املطبوعة ولعّل صوا

موع ط. دار العامل الكتب  ، وط. دار الفكر ٨/٥٠، وط. مكتبة اإلرشاد ٨/٣٣ا
 .٢/١٧٦٧، وط. بيت األفكار الدولّية ٨١/٣٣رتاث ، وط. دار إحياء ال٨/٣٦
موع املرجع  )٤(  .نفسها
  .٤/٣٢٨ تااملهمّ  )٥(
ليماين؛ ألنّه يف : الركن اليماين )٦( هو الركن اجلنويب للكعبة املشّرفة، ويسّمي هذا الركن 

، واجلزء جهة اليمن، وهو ركن شريف؛ ألنّه بقي إىل اآلن على قواعد إبراهيم 
واحلجر يف كّل  ،ن اليماينيستلم الركملسو هيلع هللا ىلص سم.كان رسول هللا  ٦٠- ٤٠املكشوف منه 
َ (احلجر األسود والركن اليماين) ِإنَّ َمْسَحُهَما  ملسو هيلع هللا ىلص: طواف وقال  . رواه  َكفَّاَرٌة ِلْلَخطَا

ب: ما جاء يف استالم ا )، ٩٥٩رقم: ( ٢٩٣/ ٣لركنني، الرتمذي يف سننه كتاب: احلّج، 
رقم  ١/٤٩١. وصّححه األلباين يف صحيح الرتمذي  هذا حديث حسن وقال: 

ب: استالم الركن،  ينظر: سنن أيب داود كتاب:و ). ٩٥٩( رقم:  ٢/٢٦٣املناسك، 
ريخ مّكة املكّرمة ص: ١٨٧٦(  ٤٩)، و



 

      ٢٩٢ 
 

ا هو نفي كونه إمنّ الثالثة املراد بعدم التقبيل األركان  : اتاملهمّ قال يف  ش:

بل  ،)١(وال خالَف األوَىل  ،مل يكن مكروهاً  ،من البيت هنّ أو قّبل غريَ  ،فلو قبَّلهنّ  ،ةسنّ 
ه من فإنّ  ،له نفتفطّ  )٣(،الشافعي عن نصّ  )٢(االستقصاءكذا نقله يف .يكون حسناً 

  )٤(.ة األمور املهمّ 

  .] َطْوَفةٍ  ِيف ُكلِّ  ُلهُ يْـ تـَْقبِ ْسَوِد وَ ِر األَ ُم اْحلَجْ َال تِ اسْ  ُيْسَتَحبُّ وَ  قوله: [

 يف إّال  احلجرِ السجود على  ه ال يستحبّ يُوِهُم أنّ  : اتاملهمّ قال يف  ش:

عليه كالم  كما دلّ   ،يف مجيعها بل يستحبّ  ،وليس كذلك ،ةىل خاصّ الطوفة األو 
  )٨(. )٧(ح به غريهوصرّ ، )٦(املنهاجو، )٥(راحملرّ 

   

                                                      
طلوب تركه طلباً غري جازم، ثبت بنهي مستفاٍد من عند الشافعّية: هو امل خالف األوىل )١(

فهو دون رتبة الكراهة يف النهي. ينظر:  ،إذ األمر بشيء يفيد النهي عن تركه األمر بضّده؛
، ١٠، وغاية الوصول للسنيكي ص: ١/١٦٠للزركشي  تشنيف املسامع جبمع اجلوامع

 .٧٣ورسالة التنبيه ص: 
 لضياء الدين عثمان الفقهاء ملذاهب االستقصاءى هو شرح املهّذب للشريازي املسمّ  )٢(

س بن عيسى بن ، ٢/٥٧٥هـ، ومل أجده. ينظر: كشف الظنون  ٦٠٢ّىف املاراين املتو  در
موع للنووي والسبكي   . ١٠/٤وا

دة هنا فقال:  اتيف املهمّ  )٣( ّ ل البيت قبَّ  وأيّ  فقد قال الشافعي:  ز ا  إمنّ فحسٌن غَري أ

  .٢/١٨٨ األمّ  . اعبتال مرْ 
  .(مع حذف) ٣٢٩-٤/٣٢٨ اتاملهمّ  )٤(
 .١/٤٢٣ينظر: احملّرر  )٥(
 .١٩٨املنهاج ص: ينظر:  )٦(
 .٤/١٤٠ينظر: احلاوي  )٧(
  .٣٣٠-٤/٣٢٩ اتاملهمّ  )٨(



 

      ٢٩٣ 
 

  .] ى االْسِتَالمِ لَ اقْـَتَصَر عَ  ،لِ يْ َزْمحٌَة ِمَن التـَّْقبِ  هُ تْ ْن َمنَـعَ فَإِ  قوله: [

يت به سواء إ هنّ هذا يقتضي أ : اتاملهمّ قال يف : ش ذا أمكنه االستالم 

لزحام أم الآذى غريَ  ،  األمّ ذكره الشافعي يف  ،تفصيل هبل في ،وليس كما أطلقه ،ه 

لزحام إّال االستالم ما مل يؤْ  بّ حِ : أُ األمّ جي فقال: قال يف نيكما نقله عنه البند  ذ غريه 

  . )١( أو يف آخر الطواف ،لزحام نوإن كا ،له االستالم بُّ حِ تَ سْ أَ ف يف ابتداء الطواف،

نقل هذا  مثّ  ،يت به هاألصحاب أطلقوا أنّ  : أنّ بشرح املهذّ وذكر يف 

  )٣(.)٢(النصّ 

  . ] هِ لَْيِه بَِيدِ َشاَر إِ أَ  ،ْن َملْ ُميِْكْنهُ إِ فَ  قوله: [

نّ  : اتاملهمّ قال يف ش:  ن اليماين ال ه إذا عجز عن استالم الركهذا ُيشِعر 

  .مناسكهويف  التنبيهعلى  نكتهيف ابن أيب الصَّيف اليمينح وبه صرّ  ،إليهيشري 

  .)٥(ه يشري إليهنّ إ: مناسكهيف  )٤(الدين وقال الشيخ عزّ 

  )٦(. قياساً على األسود ،وهو َأوَجه: شرح التنبيهقال الطربي يف 

   

                                                      
 .٢/١٨٧األّم  )١(
موع:  )٢(  .٨/٣٨ا
  .٤/٣٢٨ اتاملهمّ  )٣(
   .أي: عّز الدين بن عبد السالم  )٤(
  .٣/٩٧٩كما نقله عنه ابن مجاعة يف هداية السالك  )٥(
  .٤/٣٢٩ اتاملهمّ  )٦(



 

      ٢٩٤ 
 

ِ يْـ  ُيشِ َال وَ  قوله: [   .] التـَّْقِبْيلِ  ىلْلَفِم إِ ُر 

  . مل يفعل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  ألنّ )١( : املعتمديف  يقال الشاشش: 

ليدالفرق  لعلّ  : )٢(اِيف الوَ وقال يف  لُقبلة  أنّ  ،بينه وبني اإلشارة  اإلشارة 

  .ح ِفعله قبَ يَ 

ِبْسِم  :الطََّوافِ  اءِ دَ َد اْبتِ نْ عِ وَ  ،رِ َالِم اْحلَجَ َد استِ نْ َل عِ و قُ ْن يَـ أَ  ُيْسَتَحبُّ  قوله: [
  .] ْكبَـرُ أَ  هللاُ ِهللا وَ 

بسند صحيح عن ابن  )٤(الدعاءوالطرباين يف  ،)٣(أخرج أمحد يف مسنده ش:

  )٥(.هللاُ ْأْكبَـرُ ِبْسِم ِهللا وَ : الق الركن أنّه كان إذا استلم عمر

ً ِبكَ ميَْ ُهمَّ إِ اللَّ  قوله: [   .إىل آخره ] ا

   )٦(األوسطأخرج الطرباين يف  ش:

   

                                                      
 أ]./٢٨[ )١(
مل أجد له ، و ىب العباس أمحد بن عيسىأل بلطلب يف شرح املهذّ  الوايفكتاب لعّله   )٢(

موع ينظر: تك .ترمجة  للسبكي. ١٠/٤ملة ا
 ).٤٦٢٨رقم ( ٨/٢٤٧اإلمام أمحد مسند  )٣(
 ).٨٦٣رقم ( ١/٢٧٠ القول عند استالم احلجر :ب للطرباين الدعاء )٤(
 ٥/٣٣، ب القول عند استالمه كتاب: املناسك،  اق يف مصّنفهأخرجه أيضاً عبد الرزّ  )٥(

 قال عند استالم الركن األسودما ي :ب ، )، واألزرقي يف أخبار مّكة٨٨٩٤رقم (
، ذكر ما يقال عند استالم الركن األسود، والفاكهي يف أخبار مّكة )،٤٨٩رقم: ( ١/٤٧٢
قال احلافظ ابن حجر ). و ٣٩رقم ( ١/٩٩)، وأخرجه مرفوعاً عنه ٤٨رقم: ( ١/١٠٣

  . سنده صحيح : ٢/٥٧٣يف التلخيص  
 .)٥٨٤٣قم (ر  ٦/٧٦) و٥٤٨٨رقم ( ٥/٣٣٨املعجم األوسط  )٦(



 

      ٢٩٥ 
 

فع ً ِبكَ ميَْ ُهمَّ إِ اللَّ  قال:  راحلج عمر إذا استلم قال: كان ابنُ  ،)١(عن  قاً َوَتْصِديْ  ،ا

  .)٢( ملسو هيلع هللا ىلص كَ ِة نَِبيِّ نَّ سُ اعاً لِ بَ اتِّ وَ  ،اِبكَ تَ ِبكِ 

   

                                                      
 أصحّ   :قال البخاري. كثري احلديث،  أبو عبد هللا املدين ،فع موىل ابن عمر )١(

فع ،مالك :األسانيد مهم بعثه عمر بن عبد العزيز إىل مصر يعلّ  .عن ابن عمر ،عن 
طبقات . ينظر: هـ ١٢٠ ، أو١١٩، أو ١١٧، أو ١١٦سنة ست  . توّيف السنن

 .٤٧احلفاظ للسيوطي ص: 
رقم  ١/٢٧٠ ،القول عند استالم احلجر :ب، يف الدعاءالطربي أخرجه أيضاً  )٢(
حممد بن مهاجر، رقم  :، ترمجة٤/١٣٦العقيلي يف الضعفاء و )، ٨٦١(و )،٨٦٠(
قال  .يف إسناده حممد بن مهاجر : ٦/١٩٧ن يف بدر املنري قال ابن امللقّ  ).١٦٩٥(

مثل هذا الدعاء عن علّي بن أيب طالب، وابن  وروي . البخاري: ال يتابع على حديثه

 يف جممع الزوائدرواية ابن عمر اهليثمي  وأورد. اس، وعبد هللا بن سائب العبّ 

، وضّعف رواية  رجاله رجال الصحيح وقال:  ،٣/٢٢٧ ، ويف جممع البحرين٣/٢٤٣

ب: القول عند استالمه، . ينظر: املصنف لعبد الر  عليّ  زاق كتاب: املناسك، 
ما يقال  :ب، والسنن الكربى، ) من حديث ابن عباس ٨٨٩٨، رقم: (٥/٣٣

 .) من حديث علي ٩٢٥٢رقم: ( ٥/١٢٨، عند استالم الركن



 

      ٢٩٦ 
 

ُروراً اللَُّهمَّ اْجَعْلُه َحجَّ  قوله: [   .] )١(اً َمبـْ

                                                      
 (أي: احلجر األسود) ما حاذى بهكلّ   وأحبّ  : ٢/٢٣٠يف األّم  قال الشافعي  )١(

  .  مشكوراً  وسعياً  ،مغفوراً  وذنباً  ،مربوراً  اجعله حجاً  اللهمّ  :رمله وأن يقول يف ،أن يكّرب 

هذا احلديث غريب، مل أر  : ولكن قال ابن امللقنملسو هيلع هللا ىلص وُروي كالم الشافعي هذا عن النّيب 

 مع كثرة إطالعه إّال  معرفتهو سنن جه بعد البحث عنه، ومل يذكره البيهقي يفمن خرّ 

  .من كالم الشافعي 

، مروّي عن ابن مسعود، وابن عمر "مغفوراً  وذنباً  ،مربوراً  اجعله حجاً  اللهمّ عاء: "والد
حممد ليث، عن ، فقد أخرج ابن أيب شيبه، وأمحد، وأبو يعلى عن اجلمار ياحني رم 

، عند مجرة العقبة حصاة  مع كلّ ّرب أّن ابن مسعود كبن عبد الرمحن بن يزيد، عن أبيه، 
 نزلتْ هاهنا كان يقوم الذي أُ  قال:  ، مثّ  ، وذنبا مغفوراً مربوراً  اجعله حجاً  اللهمّ  وقال: 

 ٤٦٤مرتوك، كما قال احلافظ يف التقريب ص:  بن أيب سليم. وليث  عليه سورة البقرة

  ).٥٦٨٥رقم (
كتاب: احلّج،   يف السنن الكربىملسو هيلع هللا ىلص إىل النّيب  رواه البيهقي مرفوعاً وأّما أثر ابن عمر، فقد 

، ويف  )٩٥٥٠رقم ( ٥/٢١١وكيفية الوقوف للرمي ، رمي اجلمرة من بطن الوادي :ب
 قال أمحد وغريه:، و  ضعيف إسناده عبد هللا بن حكيم بن األزهر املدين، قال البيهقي: 

سناد  قولهمن  ه وروي عن .بل هو هالك ، وقال األلباين:  ليس بشيء 

رقم  ٢٧٦القول عند رمي اجلمار ص:  :بيف كتابه الدعاء  : أخرجه الطرباينصحيح
فع، عن ابن عمر، أنّ ) ٨٨١( حصاة وقال:   عند كلّ ه كان إذا رمى اجلمار كّرب عن 

، قال حيىي بن حممد احلنائي. فهو من طريق  مغفوراً  وذنباً  ،مربوراً  اجعله حجاً  اللهمّ 

رخيه اخلطيب البغ وبقّية رجال اإلسناد   وكان ثقة ): ٧٤٨٣رقم ( ١٦/٣٣٨دادي يف 

ب:   مصنف ابن أيب شيبة ثقات، من رجال البخاري ومسلم. ينظر: ما كتاب: احلّج، 
)، ٢٠٨رقم ( ١/١٥٠)، ومسنده ١٤٠١٦رقم ( ٣/٢٦٠يقول إذا رمى مجرة العقبة 

د أيب يعلى املوصلي مسن) مع حاشيته، و ٤٠٦١رقم ( ١٥٠-٧/١٤٩ومسند أمحد 
دخول مكة  :بكتاب: املناسك،   السنن الصغري للبيهقيو )، ٥١٨٥رقم ( ٩/١١٥
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رقم  ٣/٢٣٢، والسلسة الضعيفة لأللباين ٦/٢١٢والبدر املنري ، )١٦٢٧رقم ( ٢/١٧٥
ب: يف رمي اجلمار ١١٠٧(  .٦/٢١٦)، وصحيح أيب داود له 



 

      ٢٩٨ 
 

  . للحاجّ  اضحهذا  : اتاملهمّ قال يف  ش:

  . مربورةً  اجعلها عمرةً  )١(]اللهمّ [جه له أن يقول: متّ ـفال ،ا املعتمرأمّ 

حلجّ ْعبوحيتمل أيضاً استحباُب التـَّ  قال:  ويقِصُد املعىن  ،)٢(للحديثِ  ُمراعاةً  ؛ِري 

  )٤(. )٣(وهو الَقصدُ  ،اللَُّغويَّ 

  )٦(. )٥(الُعْمَرُة احلَجُّ اَألْصَغرُ  ه ورد يف احلِديِث: وألنّ  :قلتُ 

                                                      
 يف (أ): أّما. )١(
الُعْمَرُة ِإَىل  يف الصحيحني: ملسو هيلع هللا ىلص ذكور يف دعاء الرمل، أو قوله لعّله يقصد احلديث امل )٢(

نَـُهَما ُروُر لَْيَس لَُه َجَزاٌء ِإالَّ اجلَنَّةُ ـ، َواَحلجُّ الالُعْمَرِة َكفَّارٌَة ِلَما بـَيـْ صحيح البخاري  .  َمبـْ

ب: وجوب العمرة وفضله كتاب احلجّ  )، وصحيح مسلم كتاب ١٧٧٣رقم ( ٣/٢، 
ب: فضل احلّج والعمرة   ). وسيأيت ذكره يف صلب النّص.١٣٤٩رقم ( ٢/٩٨٢احلّج، 

ح ج مادة: ( ١/١٢١أي: معىن احلّج والعمرة يف اللغة: القصد. ينظر: املصباح املنري  )٣(
 . )لعمرةكلمة (ا  ٣٢٢)، ومعجم لغة الفقهاء ص: ج

  .٤/٣٣٣ اتاملهمّ  )٤(
لنسبة إىل احلّج األكرب،  )٥( ا األكرب احلجّ  :ا قيل لهوإمنّ أي:  ّ ؛ ألنّه يقال يف حّق العمرة: إ

ينظر: منت اإليضاح مع  احلّج األصغر؛ لقّلة عملها، ومشّقتها، أو لنقصان مقامها ورتبتها.
  .٦٧٥، وإرشاد الساري ص: ٢٥٦اإلفصاح ص: 

حني بعثه إىل  ملسو هيلع هللا ىلص الذي كتبه النيبّ الطويل  كتاب عمرو بن حزم من   طرف )٦(
فرواه ، ال خيلو إسناد منها من مقال، مرفوعاً ومرسالً  ة أسانيدوقد ورد احلديث بعدّ ، اليمن

ب: كتب النّيب يف صحيحه   انابن حبّ    ملسو هيلع هللا ىلصة املصطفى بَ تْـ ذكر كِ ، ملسو هيلع هللا ىلصكتاب: التاريخ، 
كتاب: الزكاة يف املستدرك  واحلاكم )، ٦٥٥٩رقم ( ٥٠٥-١٤/٥٠١كتابه إىل أهل اليمن 

ب: املواقيت والدارالقطين ، )١٤٤٧رقم ( ١/٥٥٢  ٣/٣٤٧يف سننه كتاب: احلّج، 
 لعمرو بن حزم ملسو هيلع هللا ىلصكتاب رسول هللا حاديث الطوال،  كتابه األ يف  اين)، والطرب ٢٧٢٣(
رقم  ٢/٤١ب: العمرة يف السنن الصغري كتاب: املناسك،  والبيهقي)، ٥٦رقم ( ١/٣١٠
 ٤/١٤٩ب: كيف فرض الصدقة )، ويف السنن الكربوى كتاب: الزكاة، ١٤٨٥(
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ب: من قال بوجوب العمرة ٧٢٥٥( طريق ). ومدار احلديث على ٨٧٧١( ٤/٥٧٤)، و
وقال ، : سليمان بن داود اخلوالينفقال بعضهم ،وتعيني امسه حيىي بن محزة، عن سليمان
حتفة الطالب يف  قال ابن كثري ، وكالمها ضعيف. أرقم آخرون: بل هو سليمان بن

وجيعلونه هو الراوي هلا، وهو  ،حونههو الذي يرجّ  ،بل سليمان بن أرقم : ٢٣٣:ص

 عن عبد هللا بن مسعود، وعبد هللا ابن عّباس  الُعْمَرُة اَحلجُّ اَألْصَغرُ  وروي:  .مرتوك 

هقي السنن الكربى للبي)، و ١٣٦٥٩رقم: ( ٣/٢٢٤ف ابن أيب شيبة مصنّ . ينظر: 
ص: أليب داود  املراسيل)، و ٤٨٥٤( ٨/٥٨ )، وسنن النسائي٨٧٧٨رقم: ( ٤/٥٧٣

الكامل يف الضعفاء ، و ٢٠١- ٢/٢٠١للذهيب ميزان االعتدال و  )،٢٥٧( ٢١٣-٢١١
٣/٢٧٤ .   

لقبول، وحكموا بصحّ فقد تلقّ  :وأّما احلكم على احلديث ته، وأكثر األحكام اه العلماء 
ة هذا الكتاب، ونسبته إىل النّيب اليت فيه مّتفق عليها بني العلماء، ممّا يقوي الظّن بصحّ 

وقد صّحح احلديث   :٤/٥٨التلخيص احلبري يفبن حجر اقال احلافظ ملسو هيلع هللا ىلص. 

. وينظر: لكتاب املذكور مجاعة من األئمة، ال من حيث اإلسناد، بل من حيث الشهرة 

، وضعيف سنن ٣٣٩- ١٧/٣٣٨والتمهيد البن عبد الّرب ، ٤٢٢الرسالة للشافعّي ص: 
رقم : ٧/٢٥٩ له اإلرواء)، و ٤٨٥٤- ٤٨٥٣(رقم  ٤٢٦-١٠/٤٢٥النسائي لأللباين 

  فقد صّححه لغريه. ،)٢٢٣٨(رقم  ٧/٣٠٠و ،)٢١٩٩(
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 ةِ رِ وْ هُ شْ املَ  هِ تِ الَ سَ رِ  ِيفْ  الَ قَ  هُ نَّ أَ   )١(يِّ رِ صَ البَ  نِ سَ احلَ  نْ عَ  اءَ جَ  دْ قَ قوله: [ وَ 
  عاً:ضِ وْ مَ  رَ شَ عَ  ةِ سَ مخَْ  ِيفْ  اكَ نَ هُ  ابُ جَ تَ سْ يُ  اءَ عَ الدُّ  نَّ : إِ )٢(ةَ كَّ مَ  لِ هْ أَ ِإَىل 

  .افِ وَ  الطَّ ِيف  -١

  .)٣(مِ زَ تَـ لْ مُ ـال دَ نْ عِ وَ  -٢
   

                                                      
بعي، موىل زيد بن احلسن بن يسار البصري، أبو سعيد )١( بت األنصاري. كان إمام : ، 

أهل البصرة، وحرب األّمة يف زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النّساك. 
ملدينة سنة  وسكن البصرة. وكان أبوه هــ، وشبَّ يف كنف علي بن أيب طالب،  ٢١ُولد 

ثدي أّم وُروي أّن  وكانت أّمه موالة أّم سلمة،من أهل َمْيَسان، موىل لبعض األنصار. 
كان احلسن البصري أشبه الناس كالماً سلمة دّر عليه، ورضعها غري مرّة. قال الغزايل: 

ً من الصحابة م هد . رأى: عثمان، وطلحة، وعلّياً، وعائشة، بكالم األنبياء، وأقر

والكبار.وروى عن: عمران بن حصني، واملغرية بن شعبة، وجابر، وابن عباس، وأنس، 
هــ.  ١١٠لبصرة سنة  ة. وروى عن: خلق من التابعني. توّيف وخلق من الصحاب

ذيب التهذيب ٥٨٨-٤/٥٦٣، وسري أعالم النبالء ١/٧٧ينظر: إحياء علوم الدين  ، و
 .٢٢٧- ٢/٢٢٦)، واألعالم للزركلي ٤٨٨رقم ( ٢٧١- ٢/٢٦٣
 حّققها ونشرهاشهورة يف فضل مّكة، والسكن فيها. هي رسالة احلسن البصرّي امل )٢(

، وحّققها أيضاً الدكتور الدكتور سامي مّكي العاين، وقد اعتمد على ثالث نسخ خطّية
خري على ما يف منت اإليضاح للنووي. وأوردها  دات، وتقدمي، و حممد عزب، وفيهما ز

 وفيه من مل يسّم. ،) بسندها١٥٤٥رقم: ( ٢/٢٧١الفاكهي يف أخبار مّكة 
له: املدعى  : موضع من الكعبة املشّرفة بني الباب والركن األسود، ويقالُمْلتَـَزمـال )٣(

ب الكعبة املشّرفة، وحّد الركن األسود واملتعوَّذ، وذرع امل أذرع ( مرتان  ٤لتزم ما بني 
. يه، وبَسطهما بسطاً يه، وكفَ وضع صدرَه، ووجهه، وِذراعَ و قام به ملسو هيلع هللا ىلص ُروي أّن النّيب تقريباً). 
ب: امللتزم سنن ينظر:  )، وأخبار مّكة ١٨٩٩رقم: ( ٣/٢٧٨أيب داود كتاب: املناسك، 

ب: ما جاء يف امللتزم  ، ومراصد االطالع ٣١٥والقرى ص: ، ٤٨٣- ١/٤٨٢لألزرقي 
٣/١٣٠٥. 
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   .)١(ابِ زَ يْـ مِ ـال تَ حتَْ وَ  -٣

   .تِ يْ  البَـ ِيف وَ  -٤

   .)٢(مَ زَ مْ زَ  دَ نْ عِ وَ  -٥

   .افَ ى الصَّ لَ عَ وَ  -٦

   .ةَ وَ رْ املَ وَ  -٧

   .يِ عْ  السَّ ِيف وَ  -٨

  .)٣(امِ قَ مَ ـال فَ لْ خَ وَ  -٩
                                                      

َزابـال )١( لتصريف املياه عن سطوح البيوت  ؛أو احلديد ،: آلة تصنع من اخلشبِميـْ
جر بني اب الكعبة املشّرفة، يقع يف وسط سطح جدار الكعبة الذي يلي احلِ وحنوها، وميز 

 جر، وذرع طول امليزاب أربعة أذرعالركن الشامي والركن الغريب، يسكب يف بطن احلِ 
بة ملّبس بصفائح ذهب ، يف ارتفاع مثلها، وميزاب الكعسم ٢٦م)، وسعته:  ١،٩٥(

بنت الكعبة وسّقفها؛ ألّن الكعبة كانت بدون وأّول من وضعْته قريش لـّما . داخلة وخارجة
سقف، فاقتضْت احلاّجة لتصريف مياه السطح عند غسل السطح، أو نزول األمطار. وقال 

حتت  ُمصلَّى األخيار؟ قال:  ، فقيل له: ماصّلوا يف ُمصلَّى األخيار  فيه ابن عباس: 

، ومرآة احلرمني )٤٠٣رقم ( ٤٣٨، ٤٠٥، و١/٣٠٧. ينظر: أخبار مّكة امليزاب 

ريخ مّكة املكّرم ص: ١/٢٧٥  .٥٠، و
َمْضُنونة، و َمْكُتومة، و رَْكَضة جربيل، و َلك، ـمَ ـَهْزَمة الو : الشُّباعة، : من أمساء زمزملطيفة )٢(
شراب و بّر، و لب، مطّ ـحفرية عبد الو َطعام طُعم، و ِشفاء ُسقم، و شجاعة، و ُسْقيا الرَّواء، و 

ذيب األمساء األمسوغريها من  ،األبرار ، ولسان العرب ١٣٩- ٣/١٣٨اء. ينظر: 
 ).زمم( :مادة ١٢/٢٧٥

يف أثناء بناء الكعبة.  : هو احلجر الذي كان يقف عليه اخلليل إبراهيم الـَمَقام )٣(
ظاهرة للعيان يف  واملقام آية من آية هللا تعاىل حول البيت، وعليه أثر قدمي إبراهيم 

. ويقع املقام يف ]٩٧آل عمران: [  چڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱۀچٱٱال تعاىل:احلجر. ق
اجلهة الشرقّية للكعبة املشّرفة داخل قّبة من الزجاج، يرى من خالهلا. ينظر: معامل مّكة 
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طالع ، ومراصد اال٢١٤-٢١١ر ص: ، وقاموس احلّج والعمرة للعطّا٢٨٦األثريّة ص: 
٢/١٢٩٥. 
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   .اتٍ فَ رَ عَ  ِيفْ وَ  - ١٠

   .ةِ فَ لِ دَ زْ مُ ـ الِيف وَ  - ١١

   .ًىن  مِ ِيف وَ  -١٢

  .] )١(ثِ َال الثَّ  اتِ رَ مَ اجلَ  دَ نْ عِ وَ  ١٥- ١٣

، ويف وزاد: عند الركن اليماين ،)٢(ة عشر موضعاً : ويف رواية عن احلسن: يف ستّ ش
   )٣(. وبني الركن واملقام : وعند زمزم  ُأخرى بدل 

وهو )٥( وقال: بقي موضع سابع عشر )٤(]َرىالقِ يف  الطربي أوردمها احملبّ 

  )٦(ذ عند ظهر الكعبة.تعوُّ امل
   

                                                      
ص:  ة والسكن فيها، فضائل مكّ (خمطوط) ٦/الة احلسن البصري إىل أهل مّكة قرس )١(

أخبار مّكة للفاكهي ط. الثقافة الدينّية، و  ٦٥، وص: ط.مكتبة الفالح ٢٥- ٢٤
خري ،)،كّلها مع تقدمي١٥٤٥رقم ( ٢/٢٩١  والتغيري. ،و
وَرَوى غري احلسن أّن  : ٢٨٢ص: رى لقاصد أّم القعبارة احملّب الطربي يف القرى  )٢(

، وعبارة الفاسي يف شفاء اَحلْجر األسود يستجاب عنده الدعا، فتصري املواضع ستة عشر

وُرِوَي عن احلسن البصري أّن احلجر... فتصري املواضع ستة  نقًال عنه:  ١٣٧٨الغرام 

 .عشر 
 .: جوف الكعبة األّولُ  املراجع السابقة دون أخبار مّكة، وزاد فيها:  )٣(
 من (ب).   هثبتما أ الَقِوّي، والصحيح ):أيف ( )٤(
 أ]./٣٠[ )٥(
 .٢٨٣و ،٢٨٢القرى لقاصد أّم القرى ص:  )٦(



 

      ٣٠٤ 
 

وهو ما بني الركن اليماين إىل الباب املسدود يف  ،ارجَ تَ سْ مُ ـوهو ال قال الفاسي: 

. )٣(رىالقِ الطربي يف  واحملبّ  ،)٢(رحلتهيف  )١(ُدبُر الكعبة. هكذا مسَّاه ابن ُجبَـْري 

ملستجار قال:  دالئل القبلةالفقيه حممد بن سراقة يف كتاب  :وسبقهما إىل تسمية 

ى ذلك املوضع " سدود يف ظهر الكعبة أربعة أذرع ويسمّ بني الركن اليماين وبني الباب امل
  انتهى. )٤(املستجار من الذنوب".

: ويقال له .عن ابن الزبري يَ وِ على ما رُ  : امللتزمويقال له .ُمتَـَعوَّذـال :ويقال له
ريخ ذلك عنهما يف  يَ وِ عن ابن عباس. ورُ  يَ وِ على ما رُ  ملتزم عجائز قريش،

  . )٥(األزرقيّ 
   

                                                      
 .ب البليغ، الكات: رحالة أديباألندلسي، أبو احلسني اِينّ نَ حممد بن أمحد بن جبري الكِ  )١(

لرتحّ هـ،  ٥٤٠سنة ولد يف بلنسية  إحداها  ، ويفاتل فزار املشرق ثالث مرّ ل والتنقّ وأولع 
نظم اجلمان يف التشكي من إخوان أيضاً: ومن كتبه  .رحلة ابن جبري :ف فيها كتابهألّ 

بني القرن الصاحلوهو ديوان شعره، و الزمان توّيف  .نتيجة وجد اجلوانح يف 

 ،٤٧- ٢٢/٤٥سري أعالم النبالء هـ. ينظر:  ٦١٤سنة  سكندرية يف رحلته الثالثةال
 .٣٢٠-٥/٣١٩، واألعالم للزركلي ٦١ – ٦٠/ ٥وشذرات الذهب 

  . ٦٥رحلة ابن جبري ص:  )٢(
 .٣١٨القرى ص:  )٣(
 .حملمد بن سراقة العامري، ومل أعثر عليه دالئل القبلة يف مجيع البلدانوامسه:  )٤(
ب: ما جاء يف امللتزم والقيام يف ظهر  أخبار مّكةو  ،٢/٣٦٩لألزرقي  يخ مّكةر  )٥( له، 

ابن الزبري بعبد هللا بن عباس بني الباب  مرّ عطاء، قال: ) عن ٥٢٤رقم ( ١/٤٨٤الكعبة، 
 ،قال ابن عباس: هناك ملتزم .والركن األسود، فقال: ليس هاهنا امللتزم، امللتزم دبر البيت

وهو مرتوك. ينظر:  ،اً، فيه عبد العزيز بن عمرانوإسناده ضعيف جدّ  . ريشعجائز قُ 

 .)٤١١٤رقم: ( ٣٥٨التقريب ص: 



 

      ٣٠٥ 
 

 ،اْلبَـْيِت َفَدَعا )٢()َظْهرِ (َمْن قَاَم ِعْنَد  :سفيان بن أيب  )١()معاوية(وينا فيه عن ورَ 
  .)٣(  َب َلُه، َوَخرََج ِمْن ُذنُوِبِه َكيَـْوِم َوَلَدْتُه أُمُّهُ اْسُتِجيْ 

 قٍّ لَ  عن تَـ ال يكون إالَّ   )٤()معاوية(الطربي: ومثل هذا القول من  قال احملبّ 
  .)٥(ةوّ من لسان النب

  : )٧(نياالبن أيب الدُّ  الدعوة )٦()اِيب جمَُ وروينا يف 

   

                                                      
 يف (ب): معوية. )١(
 يف (ب): طر. )٢(
ب: ما جاء يف امللتزم والقيام يف ظهر  ،ة لألزرقيأخبار مكّ ، و ٢/٣٦٩ريخ مّكة  )٣(

ألّن عثمان (أحد رواة نقطع؛ وإسناده م ) مع هامشه.٥٢٦رقم: ( ٤٨٥-٤٨٤/ ١ الكعبة
  . وبلغين عن جماهد : وقد صرّح بذلك حيث قال احلديث) مل يلق جماهداً،

 يف (ب): معوية. )٤(
  .٣١٨القرى ص:  )٥(
 سقطت من (ب). )٦(
، موالهم، مويّ األُ  ،بن أيب الدنيا القرشيّ د بن عبيد بن سفيان، عبد هللا بن حممّ  )٧(

هـ،  ٢٠٨ولد ببغداد سنة كثر من التصنيف. البغدادي، أبو بكر: حافظ للحديث، مُ 
ً   ٢٠له مصنفات اطلع الذهيب على . وكان من الوعاظ ها، ذكر أمساءها كلّ  منها، مثّ  كتا

ً   ١٦٤فبلغت  ، املالهي ذمّ و، مكارم األخالقو ،ةالفرج بعد الشدّ  :، منهاكتا

ساليب  ،قضاء احلوائج، والدنيا ذمّ ، والعقل وفضلهو وكان من الوعاظ العارفني 

 توّيف  شاء أضحك جليسه، وإن شاء أبكاه. الكالم وما يالئم طبائع الناس، إن
 .٤/١١٨، واألعالم للزركلي ٤٠٤- ١٤/٤٠٠. ينظر: سري النبالء هـ ٢٨١سنة  ببغداد



 

      ٣٠٦ 
 

بن  كِ ـلَ مَ ـال دَ بْ وعَ ،  باً عَ صْ وأخاه مُ  ،ْريِ بِ بن الزُّ  هللاِ  دَ بْ عَ  قال: إنّ  )١(ِيب عْ عن الشَّ 
ذهب فلم يَ  ،عوضـموا يف هذا العَ دَ اب ر بن اخلطّ مَ ، وعبد هللا بن عُ )٢(انوَ رْ مَ 

ة، جلنّ  عمر  نُ با رَ شّ ي ما سأل، وبُ طِ عْ منهم قد أُ  ي كّالً أَ رَ   من الدنيا حّىت يبعالشّ 
اَيْت رُئِ و    )٤(.)٣(له، وكان دعا 

                                                      
، من التابعني، : راويةبو عمروأاحلمريي،  ،حيل بن عبد ذي كبار، الشعيبعامر بن شرا )١(

 .من الصحابة ٥٠٠أنّه أدرك ذكر و  ، عاملاً، شاعراً،فقيهاً ، وكان ثقة يضرب املثل حبفظه
فجأة. اتصل بعبد امللك بن مروان، فكان فيها ومات  ا، لكوفة ونشأهـ  ١٩سنة ولد 
ا بلغ إليه سئل عمّ  .ستقضاه عمر بن عبد العزيز، والك الرومورسوله إىل م ،ومسريه ،ندميه

 توّيف ين رجل حبديث إال حفظته. حفظه، فقال: ما كتبت سوداء يف بيضاء، وال حدثّ 
ذيب التهذيب  ١٠٣ سنة:  . ٣/٢٥١، واألعالم للزركلي ٦٩-٥/٦٥هـ. ينظر: 

بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي، أبو  عبد امللك بن مروان بن احلكم األمويّ  )٢(
سكاً  الوليد: نشأ يف املدينة، فقيهاً  سلمة،  عثمان، وأيب هريرة، وأمّ  :. مسع منواسع العلم، 

استعمله معاوية على املدينة وهو  وطائفة. ،روى عنه: عروة، والزهري .، وغريهموابن عمر
على معانديه، قوّي  اراً كان جبّ هـ، و  ٦٥إليه اخلالفة مبوت أبيه سنة  وانتقلتْ  ،سنة ١٦ابن 

ما مع حوعبد هللا ابين الزبري يف  ،عليه كلمة املسلمني بعد مقتل مصعب اهليبة. اجتمعتْ  ر
نري يف ا ل من صكّ أوّ وهو اج الثقفي. احلجّ  ماً  ٢١انت خالفته . كإلسالمالد  .سنة وأ
ريخ اخللفاء للعمراين ص:  ٨٦سنة يف دمشق   تويفّ  ، ٥٠- ٤٩هـ. ينظر: اإلنباء يف 

ريخ اخللفاء للسيوطي ص: ٢٤٩- ٤/٢٤٦ سري أعالم النبالء ، واألعالم للزركلي ١٦٢، و
٤/١٦٥. 
 جلّنة.  أي: دعا )٣(
الفاكهي يف أخبار مّكة  ). ورواه٨٢رقم ( ٨٢-٨١جمايب الدعوة البن أيب الدنيا ص:  )٤(

 يف كرمات األولياء الاللكائي) عن شيخه ابن أيب الدنيا، ورواه ١٦٠رقم ( ١٤٢- ١/١٤٠
رقم  ١٥١- ٩/١٥٠) من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة التاسعهو اجلزء (
ريخ دمشق و ، )٩٣(   .١٧٢-٣١/١٧١ابن عساكر يف 
  ين: سندَ ر بِ هذا األث دَ رَ وَ و 



 

      ٣٠٧ 
 

   

                                                      

ذه النسبة إّال يف  األّول: ن الَعاِمرِّي، ومل أجد أحداً  َ  جممع الزوائدهذا، وفيه إمساعيل بن َأ
ن النّه ، فذكر اهليثمي: أ٢/١٥٢ َ عنه  قالوإنّه مرتوك، و  َغَنِويُّ اْلَعاِمرِيُّ ِإْمسَاِعيُل بن َأ

ن ا  :١/٣٩٠احلافظ ابن حجر يف الفتح  ، فلعّل  أمجعوا على تركه لغنويّ إمساعيل بن أ

ذا االعتبار، فقد قال عنه  هذا ذيب ك  - ابن معني  األثر موضوع  ما نُقل عنه يف 
عن األثر ، وقد روى هذا وضع أحاديث على سفيان مل تكن  : - ١/٢٧١التهذيب 

  سفيان الثوري. 
، وقد اختلف منت ١/٣٠٩ األولياء سند الطرباين الذي رواه عنه أبو نعيم يف حلية والثاين:

ين عن اآلخر، فقد ورد يف منت األّول السؤال حبّق املخلوقني خبالف ين السندَ كّل من هذَ 
" بدل عبد امللك بن مروان. وسند أيب نعيم ُعْرَوة بن الزبري" :الثاين، ووقع عند أيب نعيم

تّفأحسن حاًال من سند  م ابن تيمية كما نّبه عليه شيخ اإلسال  ،اق أهل العلماألّول 
 .١/٢٦٣جمموع الفتاوى يف  



 

      ٣٠٨ 
 

مر بن عبد فيه مجاعة من كبار السلف منهم: عُ  ذِ والتعوُّ  عاءِ لدُّ لِ  قفُ كان يَ و 
  )٤(. )٣(د، والقاسم بن حممّ )٢()١()العزيز(

 يمُ عمِ تَ  -يعين كالم احلسن  –والظاهر من عموم هذا اللفظ الطربي:  قال احملبّ 
إن شاء هللا، وهو كذلك  ال. مأ بنسكٍ  ساً اإلجابة يف هذه األماكن، سواء كان متلبّ 

 عمتْ  ،ة لذات املكاناخلصوصيّ  دون بعض خالف الظاهر، وإذا ثبتتْ  هاوختصيص بعض
  )٥(. مجيع األحوال

                                                      
 (ب). ليس يف )١(
: اخلليفة الصاحل، ، أبو حفصالقرشيّ  عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األمويّ  )٢(

مدين وامللك العادل، ورمبا قيل له خامس اخللفاء الراش ونشأ هـ  ٦١سنة . ولد تشبيها له 
ا  استوزره  . مثّ هــ ٩٣هــ إىل سنة  ٨٦سنة  للوليدومّكة والطائف ملدينة، وويل إمار

لشام.بسليمان  ما  :ى أنس خلفه وقالوصلّ  ،أنس  :روى عن ن عبد امللك 

ّس له السم مل تطل مدته، قيل: د.  من هذا الفىت ملسو هيلع هللا ىلصأشبه صالة برسول هللا  أحداً  رأيتُ 

النبالء أعالم سري  هـ، ومّدة خالفته سنتان ونصف. ينظر: ١٠١سنة   فتويفّ 
، ٧/٤٧٥ذيب التهذيب و ، ١٢/٦٨٠والبداية والنهاية البن كثري ، ١٤٨- ٥/١١٤

ريخ اخللفاء ص: ، ١/٥٣وطبقات احلفاظ   .٥/٥٠واألعالم للزركلي ، ١٧١و
: أحد الفقهاء السبعة يف املدينة. ولد و حممدالقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، أب )٣(

ّ  وكان صاحلاً  هـ، ٣٧سنة  فيها مه. قال ابن ثقة من سادات التابعني، عمي يف أواخر أ
أو  ،اً ة واملدينة) حاجّ بقديد (بني مكّ . توّيف  كان القاسم أفضل أهل زمانهعيينة: 

ذيب التهذيب ٦٠-٥/٥٦هـ. ينظر: سري النبالء  ١٠٧سنة  معتمراً   ،٣٣٥- ٨/٣٣٣ ،
 .٥/١٨١، واألعالم للزركلي ٤٥-١/٤٤ظ طبقات احلفا

 ب: ما جاء يف امللتزم والقيام يف ظهر ٤٨٨- ١/٤٨٢ينظر: أخبار مّكة لألزرقي  )٤(
، ومن كان يفعلهذكر: التزام دبر الكعبة  ١٧٤- ١/١٦٩الكعبة، وأخبار مّكة للفاكهي 

 .٣١٨والقرى ص: 
 .٣١٧القرى ص:  )٥(



 

      ٣٠٩ 
 

رة العقبة من استجابة الدعاء عند مجَ  فيما ذكره احلسن البصريّ و   :قال الفاسي

 تجابُ مي، فكيف يسلدعاء يف زمن الرَّ عندها لِ  فَ ن ال يقِ  اإلنسان مطلوبٌ  ألنّ  ؛ظرٌ نَ 
 ُ  :ندها، أيستجاب عِ الدعاء يُ  ه بقوله: إنّ  أن يكون مرادُ ي عن فعله؟ إالَّ لإلنسان فيما 

  )١(.عٌد بُ  فيهو  ،وهو مارّ  يو الداعدعُ ها، ويَ َـ ربقُ 

مَّل.ـ: النظر مدفوع من أصله لِ قلتُ    من 

ل صْ وَ اليف كتابه  )٢(الدين الشريازيّ  وذكر شيخنا القاضي جمدّ  قال الفاسي:  مثّ 

نقل عن ففيها الدعاء،  ها يستجابُ رمِ وحَ  ةَ مبكّ  رَ خَ مواضع أُ  )٣(َىن ل مِ ضْ  يف فَ َىن ـمُ وال

   )٤(رسِّ فَ مُ ـال اشِ النقّ 
                                                      

خبار البلد احلرام شفا )١(   .٣٧٩- ١/٣٧٨ء الغرام 
 الدين الشريازيّ  ، جمدّ د بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهرد بن يعقوب بن حممّ حممّ  )٢(

َ الِفيْـ  بكارزين (بكسر الراء هـ  ٧٢٩سنة : من أئمة اللغة واألدب. ولد افعيّ الش يّ دِ ُروزَا
وانتشر امسه  ورحل إىل بالد كثرية حّىت دخل بالد الروم واهلند،، وتفتح) من أعمال شرياز

القاموس  :أشهر كتبهمن . عصره يف اللغة واحلديث والتفسري  كان مرجعيف اآلفاق، حّىت 

ريخ املدينة، و معامل طابة املغامن املطابة يفو ،احمليط تنوير املقباس يف تفسري ابن يف 

لسني و ،النبويّة يف احلديث والسرية سفر السعادةو، عباس حتبري املوشني يف ما يقال 

، والضوء ٢٧٥- ١/٢٧٣بغية الوعاة . ينظر: يف زبيد هـ ٨١٧سنة  . توّيف والشني

 .١٤٧- ٧/١٤٦، واألعالم للزركلي ٨٦- ١/٧٩الالمع 
 رغم البحث.مل أعثر على الكتاب  )٣(
د بن هارون، أبو بكر النقّ  )٤( لقرآن وتفسريه. اشحممد بن احلسن بن حممد بن ز : عامل 

 مبدإ أصله من املوصل، ومنشأه ببغداد. رحل رحلة طويلة. وكان يفهـ، و  ٢٦٦ولد سنة 
لنقاش. من تصانيفهفعُ  ،أمره يتعاطى نقش السقوف واحليطان ) يف شفاء الصدور :رف 

 املعجم الكبرييف القرآن ومعانيه، و املوضحو يف غريب القرآن، اإلشارةالتفسري، و

م ، ٥٧٦- ١٥/٥٧٣هـ. ينظر: سري النبالء  ٣٥١سنة  . توّيف يف أمساء القراء وقراآ



 

      ٣١٠ 
 

   

                                                      

، وكشف الظنون ٩٥- ٩٤وطبقات املفسرين للسيوطي ص: ، ١/٣٧١ اظطبقات احلفّ 
 .٥/١٨١لي ، واألعالم للزرك١/٥٨٩



 

      ٣١١ 
 

   ، )٢(ْري بِ عاء يف ثَ الدُّ  ويستجابُ  :)١(منسكهه قال يف أنَّ 

   

                                                      
ن يف احلّج:  )١( رغم  مامل أعثر عليهو  فهم املناسك - ٢، ومناسك -١له كتا

 ، ص:علي الناجححتقيق: ينظر: أبو بكر النّقاش ومنهجه يف تفسري القرآن،  البحث.
 ه. ١٤٠٥ يف جامعة أم القرى (مّكة املكّرمة) سنة/، الدكتوراه، رسالة ١٨٩

  معظم جبال مّكة الكبار تسّمى األثربة، مجع ثبري، فمنها: ثَِبْري: )٢(
سّميه أهل مّكة اليوم: جبل يُ : وهو أمشخ هذه األثربة، وهو الذي ثبري غيناء  - أ

يض ظاهر ال يفارقه، ) بلون أبعلى رأسه غرَّ الطري (أي: زقه الرخم، ذلك أنّ 
ّمث  ،وكان يسّمى: ثبري األثربة، أي: كبريها، وكان يسّمى يف اجلاهلية: مسرياً 

) من اجلنوب، واملشرف على مىن وهو املقابل جلبل النور (احلراءّمسى َصَفراً، 
من الشمال، ويسّمى منه الرقي: ثـََقَبة، وكان أهل اجلاهلّية ال يفيضون من 

يقولون: أشرق ثبري كيما  ولذلك ؛شمس على رأسهمزدلفة، حّىت تشرق ال
من  رواه البخاري. كما فأفاض قبل أن تطلع الشمسملسو هيلع هللا ىلص خالفهم ، فنغري

 .حديث أمري املؤمنني عمر بن اخلطّاب 
: هو ثبري األعرج: مشال مزدلفة، وثبري األحدبومن األثربة األخرى:    - ب

 حراء.
: وقدمياً كان يقال له: أطحل، وهو لون معروف، وقد ّمسي الثور ثبريو  - ت

هذا إىل اجلبل أطحل،  بَ سِ ثور نسبة إىل ثور بن عبد مناة بن أُدِّين طاخبة؛ فنُ 
عرف هذا ، ويُ وإليه ينسب الفقيه احملّدث سفيان الثوريفقيل: أطحل ثور، 

ريخ اإلسالم جببل ث ور، وفيه غار ثور الذي أوى إليه رسول اجلبل اليوم ويف 
ً مع صاحبه أيب بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلص هللا  مّكة، إىل  عدًال من، ويقع جنو

فاملقصود به:  ،وإذا أُطلق ثبري .كلم  ٥٫٤٣ ــجنوب املسجد احلرام ويبعد عنه بـ
، ٩٣٦-٢/٩٢٦وهللا أعلم. ينظر: أخبار مّكة األّول وهو جبل الرخم، 

، ومراصد ٥٥، و٢٦ومعامل مّكة التارخيية ص: ، ١/١٠٠ولسان العرب 
، ومسك الكالم يف ٧١-٧١، ومعجم املعامل اجلغرافّية ص: ١/٢٩٢االطالع 

 .٣٦٥ أخبار البلد احلرام للخويل ص:



 

      ٣١٢ 
 

، ةه قبل النبوّ في دُ كان يتعبَّ   ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  ألنّ  ؛-  ة الفتحغارَ مَ  )١([يلحقه]عين ثيرب الذي ي -
 ّ ّ   به عائشةُ  تْ رَ وهلذا جاوَ ؛ عوةظهور الدَّ  مَ وأ    . )٢(ةها مبكّ إقامتِ  مَ أ

   .)٣(شِ الكبْ  ويف مسجدِ  قال: 

                                                      
ط. دار الكاب  ١/٢٦٦ط. النهضة احلديثة، و ١/٣٧٩(ب)، وشفاء الغرام كذا يف  )١(

ه من (ب) هو الصواب؛ الستقامة املعين. ويف . ولعّل ما أثبتبُلْحَفةِ : يف (أ)و العلمية: 
ب: الفاء، فصل: الالم ص:   .لكسر: أصل اجلبل، اللِّْحفُ : ٨٥٢القاموس احمليط 

وهللا أعلم  قال الفاسي: ، مبىن صخرة عائشة  :املوضع الذي يقال لهأي:  )٢(

.  املؤمنني بيت أمّ وبِ  عائشة، ويعرف أيضاً مبسجد عائشة، يُعرف مبعتكفو  . حبقيقة ذلك

ّما يلي مىن فوق مسجد الكبش، وهو غار لطيف عليه ـكان موضعه بسفح جبل ثبري م
 اجلامع اللطيف، و ١/٢٦٩مل مّكة ، ومعا٥٣١و ،١/٣٧٩ينظر: شفاء الغرام . بناء دائر

: ومعامل مّكة ص، ٢٩٢البن ظهرية ص: يف فضل مكة وأهلها، وبناء البيت الشريف 
٢٧٠-٢٦٩. 

: كان هذا املسجد مبىن على يسار الذاهب إىل عرفات، وهو مشايل بشمسجد الكَ  )٣(
م منها يف سفح جبل ثبري، وجبواره اآلن أسفل منه شارع  ٣٠٠مجرة العقبة على حنو 

صخرة اليت مبىن ال أنّه قال:  ورد فيه عن ابن عباس . جمر الكبش :سفلت يسّمىم

صل ثبري (ويف رواية:  ابنه إسحاق فداءَ   اليت ذبح عليها إبراهيمُ  هي الصخرةُ  ،اليت 
قال: وهو الكبش  .، فذحبهاءٌ غَ له ثُـ  نُ رَ قْـ أَ  ،َنيُ عْ أَ  ، هبط عليه من ثبري كبشٌ  إمساعيل)
، وكان ابن آدم اقُ به إسح يَ دِ  فُ حّىت  وً زُ منه، كان خمَْ  لَ بِّ قُ فتُـ   آدم  به ابنُ الذي قرّ 

رقم  ٧٧٠- ٢/٧٦٩. رواه األزرقي يف أخبار مّكة  منه لْ بَّ قَ تَـ فلم يُـ  ،حرً  بقرَّ  رُ اآلخَ 

سناد صحيح. ٩٦٨( ر يف غري هذا هذا الكبش حنُ  ذكر الفاكهي ما يقتضي أنّ و ) 
ة ذبح إبراهيم يف قصّ  بسنده إىل علي بن أيب طالب  ه روى حديثاً ألنّ  ؛املوضع

جاء به  إىل اجلبل، مثّ (أي: أجلأه) ه طرّ فاضْ  ،فنزل عليه كبش من ثبري  :وفيه إلمساعيل،

حنر يف  ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  أنّ  ده: ما أخرجه الطربي عن ابن عباس . ويؤيّ  ني حنره بني اجلمرتَ حّىت 

يف سفح  فقال:  الطربياحملّب بّينه  مثّ  .ر فيه الكبش املفدى به منحر اخلليل الذي حنُ 
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. اآليت ذكرهوأراد بذلك املوضع الذي عند مسجد النحر  .يعين: لثبري ، بل لهاجلبل املقا

حلقائق - ٤٤٨)، والقرى ص: ١١رقم ( ٥/١٢٦. ينظر: أخبار مّكة للفاكهي وهللا أعلم 
م ، ٤٩٩- ١/٤٩٨وشفاء الغرام ، ٤٥٠  .٥٢- ٢/٥١وإفادة األ



 

      ٣١٤ 
 

   .)٢(حر ببطن مىنزاد آخر: ويف مسجد النّ  .فيْ مسجد اخلَ )١(ه: ويف غريُ  زادَ 

  ، )٤(ةعَ يْـ : ويف مسجد البَـ )٣(زاد ابن اجلوزي
                                                      

 أ]./٣١[ )١(
سجد قائماً عند الدار اليت كانت معروفة بدار النحر، كان هذا امل :رحَ نْ مَ ـمسجد ال )٢(

األوىل والوسطى، وهو إىل اجلمرة الوسطى أقرب على ميني الصاعد إىل عرفة،  :نيبني اجلمرتَ 
وذكر ابن عّباس أنّه املنحر  يف موضعه وحنر هديه فيه.الضحى صّلى ملسو هيلع هللا ىلص إّن النّيب  :قيل

  ال: هذا منحر، وكّل مىن منحر.الذي ينحر يف اخللفاء اليوم، يق
هـ، وأّما يف الوقت  ٦٤٥عّمره امللك قطب الدين أ بكر بن املنصور صاحب اليمن عام 

وجد أّي أثر هلذا املسجد، حيث ّمتت توسعة منطقة اجلمرات بعد ذلك فال يُ  ،احلاضر
ر اإلسالمّية يف مّكة املكّرمو ، ١/٤٩٧: شفاء الغرام مرّات عديدة. ينظر ة للحارثي اآل

 .٢٢٣ص: 
، أبو الفرج: عالمة احلنبليّ  البغداديّ  القرشيّ  د اجلوزيّ بن حممّ  عبد الرمحن بن عليّ  )٣(

يف أنواع العلوم من التفسري، واحلديث، والفقه،  عصره يف التاريخ واحلديث، كثري التصانيف
، ونسبته إىل (مشرعة هـ ٥٠٨سنة  ببغداد ولد. التاريخ، وغري ذلكو  والوعظ، والزهد،

يف دقائق  املقيم املقعدو ،روح األرواح: ف، منهامصنّ  ٣٠٠له حنو . حماهلا اجلوز) من

شرح مشكل و، ستلبيس إبلي، ويف األخالق صولة العقل على اهلوىالعربية، و

سمة على دفع شبهة التشبيه والردّ و، نيالصحيحَ  هـ.  ٥٩٧ة سنببغداد  . توّيف ا

، واألعالم للزركلي ٦١اظ ص: ، طبقات احلفّ ٣٥٣-٢٢/٣٥٢ينظر: سري أعالم النبالء 
٣١٧- ٣/٣١٦. 
أخبار مكة للفاكهي ينظر: و . ٣٤٥ - ٣٤٤ص: أليب الفرج اجلوزي مثري الغرام  )٤(

٤/٢٦.  
يف شعب علي يسار الذاهب إىل  ،يسري إىل مّكةيقع وراء العقبة ب: مسجد مسجد البيعة

حلجر واجلصّ مىن م احلجّ دائماً مهجوراً، ورمبّ  ة، يظلّ بناية عثمانيّ  ، مبين  ، ا صلِّي فيه أ
ه من وراء ألنّ وليس من مىن؛  هـ، ٢٤٤سجد أبو جعفر املنصور سنة وأّول من بناه كم

يع وضعوهو امل .مىن العقبة اليت هي حدّ  هللا  رسولَ  شخصاً من أهل املدينة ١٢ فيه الذي 
يعه  ١٢يف عام  ملسو هيلع هللا ىلص ن  ٧٣ملسو هيلع هللا ىلص من النبّوة، وُعرفت ببيعة العقبة األوىل، مثّ  رجًال وامرأ
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من النبّوة،  ١٣أثناء موسم احلّج سنة  ودعوه إىل املدينة، حبضرة عّمه العباس منهم 
   وُعرفت ببيعة العقبة الثانية.

على مكّ : مسجد البيعة أيضاً و  :يقالما  هفي ؛ ألنّ مسجد اجلنّ  ة يقال له:مسجد 
بعد  اجلنّ  مع وفد منملسو هيلع هللا ىلص التقى النّيب ليلة  ه البن مسعودالذي خطّ  موضع اخلطّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا  يعوا رسولَ  اجلنّ  يقال: إنّ ملا  مسجد البيعةي مسُّ ، و من الطائفملسو هيلع هللا ىلص عودته 
يف جهة الشمالّية من املسجد ، وهو  مبسجد اجلنّ يوم إّال عرف الهذا املسجد ال يُ و هنالك. 

م ينظر: السرية النبويّة البن هشا ، وهو واقع أمام مقربة املعالة.احلرام مبنطقة احلجون
ومعامل  ،٤٩٧- ١/٤٩٦، شفاء الغرام ٨١٥- ٢/٨١٤، وأخبار مّكة لألزرقي ١/٤٢٨

ريخ مكة املكّرمة ص: ، ١/٣٢٧، ومرآة احلرمني ١/٢٦٨ي مّكة التارخيّية للبالد ، ١٠٤و
  . ١٢٠و



 

      ٣١٦ 
 

ّ  ؛)٢()الفتحغار و (، )١(وغار املرسالت    ْري بِ ا من ثَ أل

ب بين شيبة، ويف دار وقال النقّ   قال: اش: يستجاب الدعاء إذا دخل من 
  اجلمعة،  ليلة  )٣(ويلدخدجية بنت خُ 

                                                      
مبىن، بني مسجد اخليف وجبل الصابح الذي يشرف على  غار: غار املرسالت )١(

ً من مسجد اخليف على  رتفاع، جنو املسجد من اجلنوب الغريب، والغار يف سفح اجلبل 
رتفع على األرض يظّل ما حتته. يف الطريق حجر كبري مسند إىل سفح اجلبل م ،ميني املارّ 

َِّ بن مسعود ع ألّن فيه نزلت سورة املرسالت. ؛قيل: ّمسي بذلك : ، قالن عبد ا

 ه ليتلوها، وإينّ وإنّ  ،چکچ :نزل عليه ، إذْ يف غار مبىنً  ملسو هيلع هللا ىلص بينما حنن مع النيبّ 
ا إذْ طْ رَ فاه لَ  ، وإنّ يهِ ن فِ اها مِ تلقَّ َأل  ،  اقْـتـُُلوَها  :ملسو هيلع هللا ىلص ة، فقال النيبّ علينا حيّ  وثبتْ  ب 

ه البخاري أخرجه  . ُوِقَيْت َشرَُّكْم َكَما ُوِقيُتْم َشرََّها : ملسو هيلع هللا ىلص ، فذهبْت، فقال النيبّ افابتدر

رحلة ابن جبري ر: . وينظ)١٨٣٠رقم ( ٣/١٤ ما يقتل من الدواب :ب يف كتاب: احلّج،
 .٥٣٢-١/٥٣١، شفاء الغرام ٤٩٦، والقرى ص: ١٣٨ص: 

 سقطت من (ب). )٢(
ة، ويقال مبكّ  لزقاق املعروف بزقاق اَحلَجر : املؤمنني بنت خويلد أمّ  دار خدجية )٣(

جد مبسعرف هذه الدار ، وتُ - سيأيت ذكره قريباً على ما  - ارينله أيضاً: زقاق العطّ 
ا ُولدتْ  مبولد فاطمةخدحية، و  ا ا،فيه ؛ لكو  أوالد خدجية من النيبّ  ،هي وأخوا

 هاجر ساكناً فيها حّىت ملسو هيلع هللا ىلص  ، ومل يزل النيبّ تْ فيها ُتوفيو خبدجية،  ملسو هيلع هللا ىلص بىن النيبّ وفيها . ملسو هيلع هللا ىلص
 اشرتاها منه معاوية بن أيب سفيان  عقيل بن أيب طالب، مثّ  استوىل عليهاإىل املدينة، ف

ً من دار أيب سفيان بن  .صلَّى فيهة، فجعلها مسجداً يُ وهو خليف وفتح فيها معاوية 
 وَ هُ فَـ  ،انَ يَ فْ  سُ ِيب أَ  ارَ دَ  لَ خَ دَ  نْ مَ  : ملسو هيلع هللا ىلصوبىن الدار اليت قال فيها رسول هللا  ، حرب

؛ مولد فاطمة :املوضع الذي يقال له -١ ة مواضع:ثالث تشتمل هذه الدار على. و  نٌ آمِ 

، وسيأيت ذكره وهو مالصق ملولد فاطمة، ة الوحىقبّ  :املوضع الذي يقال له -٢ .ملا سبق
رة مواضع مّكة املختبأ، وهو مالصق  :املوضع الذي يقال له - ٣ .من صلب النّص، يف ز

ا املشركون، كان خيتبئ فيه من احلج  ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  أنّ  يقال:ة الوحي، لقبّ  وأشار ارة اليت يرميه 
وقد كشفت  ، وهو غري املختبأ اآليت ذكره عند دار اخليزران.إىل إنكار ذلك األزرقي وغريه
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ر معاملها، وموقعها هي اآلن يف ساحة احلرم  ١٤١٠عمليات احلفر لسنة  هـ عنها بعد اند
جلهاد  مسلم كتاب: صحيحيف جهة املروة أمام أماكن الوضوء ودورات املياه. ينظر: 

ب: فتح مّكة   ٨١٤-٢/٨١٢ألزرقي وأخبار مّكة ل )،١٧٨٠رقم: ( ٣/١٤٠٦والسري، 
م ، ٢٨٧، واجلامع اللطيف ص:٥١٥- ١/٥١٤، وشفاء الغرام )١٠٢١رقم ( وإفادة األ

٧٧-٢/٧٦. 
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بني  )٣(أبَ تَـ خْ ـمُ ـعند ال )٢(انرَ زُ يْـ ، ويف دار اخلَ )١(يوم االثنني عند الزوال ملسو هيلع هللا ىلص ولد النيبّ ويف مَ 
  ين، ءَ العشا

                                                      
شعب َعلّي، وهو ، يف فم ملسو هيلع هللا ىلصفيه رسول هللا  دَ لِ البيت الذي وُ : هو ملسو هيلع هللا ىلصمولد النّيب  )١(

م قريش عند بعثته  ،الشعب الذي كان يسكنه بنو هاشم يت هذا  ملسو هيلع هللا ىلص.وفيه حصر
يف بطحاء  فيصبّ  ،عن ميينه جبل اخلندمةو  ،أيب قبيس عن يسارهجبل الشعب من بني 

مرت،  ٣٠٠بسوق الليل، فوق املسجد احلرام مبا يقرب من  إىل وقت قريبعرف ة فيما يُ مكّ 
، فلم يزل ملسو هيلع هللا ىلصوكان عقيل بن أيب طالب قد أخذه حني هاجر رسول هللا  .ةزّ شارع الغَ  عند
عوه من حممد بن يوسف أخي احلَ وولده حّىت  ،بيده مثّ جعل اج، فأدخله يف داره، جَّ  

ة، وهي مكتبة مكتبة مكّ ـجعلت مقراً لِ  بنيت يف املكان عمارة حسنةو  ،هدم مثّ مسجداً، 
دعامّ  ملسو هيلع هللا ىلص ، ويقال: الغرفة  اليت ولد فيها النّيب تبة مّكة املكّرمةمبك عرفتُ  ،ها طلبة العلمة ير

يف سرية خري  ، وسبل اهلدى والرشاد٣٤٤. ينظر: مثري الغرام ص: هي عن ميني الداخل
 .٢٩٤و ،١٤٥، ومعامل مّكة التارخيّية ص: ١/٤٠٨العباد للصاحلي 

ُزرَان بنت عطاءهي اخلَ  )٢( لث خلفاء الدّولة العباسّية أيب عبد هللا حممد املهدييـْ  ،، زوجة 
جها، واخلليفة اهلادي. اشرتاها اخلليفة املهدي وأعتقها وتزوّ  ،ووالدة اخلليفة هارون الرشيد

ه من ى فيه، وأخرجتْ يصلّ  مسجداً  ملسو هيلع هللا ىلصمولد النّيب  جعلتْ هـ،  ١٧١سنة  تْ حجّ ّما ـول
وكذلك اشرتْت دار األرقم بن أيب  زقاق املولد. :ه إىل الزقاق الذي يقال لهوأخرجتْ  ،الدار

ريخ بغداد املخزرمياألرقم  ، وإحتاف الورى ١٤/٤٣٠، وبنت فيها مسجداً. ينظر: 
م ٢/٢٢٥  .٢/٨١، وإفادة األ
  . هلا: دار اخليزران اليت يقالاألرقم بن األرقم،  يف داركان  دمسج :أبَ تَـ خْ مُ ـال )٣(
اورة للصفا.   :)األرقم بن األرقم دار( دار اخليزرنو  كان النيبّ هي الدور حول املختبأ، ا

م فيه   األوائل قبل اهلجرة يف بداية اإلسالمنياملسلممع فيه ويسترت جيتمع  ،ملسو هيلع هللا ىلص ويصّلي 
وفيه ظهر ، ومحزة بن عبد املطّلب، وغريمها اببن اخلطّ وفيه أسلم عمر سرّاً، 

ا اليوم عند  ١٣٧٥ويف سنة  األسالم. هـ هدمْت لصاحل التوسعة يف هذه اجلهة، ومكا
ب يف املسعى جبوار الصفا، يسّمى: بباب دار األرقم؛ لقربه من موضع هذه الدار  أّول 

ولعّل موضعها اآلن مـمَّا يلي السالمل  م تقريباً عند نزول الصفا). ٣٧(شرق املسعى بــ 
، ٣٤٤، ومثري الغرام ص: ٢/٨١٤ينظر: أخبار مكة لألزرقي  املتحرّكة يف هذه اجلهة.
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وإفادة ، ١/٥١٨، وشفاء الغرام ١٨٠ البن الضياء ص: فة واملسجد احلرامة املشرّ ريخ مكّ 
م  ريخ مكّ ٢٧٢- ٢٧١ص:  رخييةاة التمعامل مكّ و ، ٨٣- ٢/٨٠األ   .١٢٥ة ص: ، و
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 )٣(كأتَّ مُ ـيوم األربعاء، ويف ال )٢(، ويف مسجد الشجرة)١(ة وقت الزوالرفَ درة بعَ وحتت السِّ 
قيل: ويف مسجد  .وثبري مطلقاً ، )٥(راءثور عند الظهر، ويف حِ ، ويف جبل )٤()دحَ األَ (غداة 

  .انتهى .)٦()رحَ نْ مَ ـال(

حلُ  )١(مسجد الشجرةو  قال الفاسي:    )٣(. )٢(يةبِ يْ دَ املشار إليه 

                                                      
مل يبني شيخنا القاضي جمد الدين موضع السدرة بعرفة، وال مسجد قال الفاسي:  )١(

 .١/٣٨٠شفاء الغرام  . أ ذلك حتقيقاً  الشجرة، وال املتكأ، وما عرفتُ 
 ت تفصيله قريباً. )٢(
ذا ُمتَكأ مكان معروف من أجياد الصـال: ُمَتَكأـمسجد ال )٣( غري، وهناك مسجد صغري 

ح فيه بعد قيلولة، ويؤدّ ملسو هيلع هللا ىلص ّن النّيب : إملا يقال ؛ّمسي بذلك االسم، ي يف موضعه كان ير
ب األجياد. ،الصالة لقرب من  قال األزرقي:  وكان موضعه خلف بيوت آل طيبة 
ل وه ،متكأـالن عن الأَ سْ ويوسف بن حممد بن إبراهيم يُ  ،ي أمحد بن حممدجدّ  مسعتُ 

نكران ذلك ويقوالن: مل نسمع به من ثبت، هما يُ فيه؟ فرأيتُ  أإّتك ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  عندمها أنّ  يصحّ 
جياد الصغري، وإّن موضع  ملسو هيلع هللا ىلصص إىل أن أمر املتكأ ضعيف، ولكنهم يثبتون صالته خلّ  مثّ 

، وأخبار مّكة للفاكهي ٢/٨١٦ة لألزرقي . ينظر: أخبار مكّ  الصالة ال يوقف عليه

، ١/٧١٩م ، وإفادة األ٣٨١- ١/٣٨٠، وشفاء الغرام ٣٤٥غرام ص: ال ، ومثري٤/٩
 .٢٧٦ص:  ةيّ ة التأرخيمعامل مكّ و 
 يف (ب): البحر. )٤(
ة إىل الشمال، يف شرقي مكّ هذا اجلبل يقع . ة على االطالقأشهر جبال مكّ  نم: ِحَراء )٥(
ت ملسو هيلع هللا ىلص  على رسول هللا لتْ وفيه نز  ،ملسو هيلع هللا ىلصد فيه رسول هللا فيه الغار الذى كان يتعبّ و  أّول اآل

بل النور، جبرف اليوم عْ ويُـ كلم.   ٥٫٤٣بـــ لعلق، ويبعد عن املسجد احلرمالقرآنّية من سورة ا
ّ فسمّ  فاعترب املسلمون القرآن نوراً   أو جبل اإلسالم. ،م يقولون: جبل القرآنوه به، وكأ
عجم املعامل م، و ٨٢خيّية ص: ، ومعامل مّكة التار ٨١٨-٢/٨١٧ينظر: أخبار مّكة لألزرقي 

، ومسك الكالم يف أخبار البلد احلرام للخويل ٩٤للبالدي ص:  ةالنبويّ  سرييَِّة يف الْغرَافِ اجل
 .٣٦٥ ص:

 يف (ب) والشفاء الغرام: النحر. )٦(
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حلديّبة مسجد الشجرة )١( لشجرة اليت  هي ا :الشجرة املنسوب إليها هذا املسجد): (

كما يف القرآن العظيم، وكانت هذه الشجرة مسرة معروفة عند   ،حتتها بيعة الرضوان كانتْ 
 -وكان من أصحاب الشجرة  -أيب  مسعتُ   :سعيد بن املسيبقال ، غيبتْ  الناس، مثّ 

اقيل: بسبب ،  فلم جندها ،ة: قد طلبناها غري مرّ يقول  ؛لقطعها وقيل:. السيول ذهبت 

فعف  دهم، مثّ ون عندها فتوعّ فيصلّ  ،تون الشجرة قوماً  عمر بلغه أنّ  أنّ  -مرسًال  – عن 
كان وجاء عن جابر بن عبد هللا ما يدّل على أنّه   وقيل غري ذلك.. طعتْ أمر بقطعها، فقُ 

 .كم مكان الشجرةأبصر اليوم ألريتُ  لو كنتُ ، ففي صحيح البخاري قال: يعرفها بعينها

ة احلكومة السعوديّ  اليوم خراب، وقد بنتْ ، وهو ةميني طريق جدّ  هذا املسجد عنكان و 
ب: غزوة احلديبّية  ى فيه.غريه يصلّ  مسجداً  ينظر: صحيح البخاري كتاب املغازي، 

، ٢٤-٢٣للحاكم ص:  معرفة علوم احلديث )،٤١٦٣)، و(٤١٥٤رقم ( ١٢٤- ٥/١٢٣
  .٢٦٩- ٩/٢٦٨، وفتح الباري البن حجر ٣٨٠-١/٣٧٩وشفاء الغرام 

 -كم   ٢٤موضع بني مّكة املكرّمة وجّدة. يبعد عن املسجد احلرام حوايل  :ةيَّ بِ يْ دَ احلُ  )٢(
وحبذا حّد احلرم  كم.  ٢٢بينما يبعد حّد احلرم عن املسجد احلرام  - على طريق جّدة القدمي

لشَُّمْيسي على طريق مّكة وجّدة، ومنه ُحيرم الناس. ينظر: شفاء الغرام  موضع يعرف 
 .١٨والتاريخ مّكة املكّرمة ص: ، ٢٧٤مّكة التارخّية ص:  ، ومعامل١/٣٨٢
خبار البلد احلرام شفا )٣(   .٣٨٠- ١/٣٧٩ء الغرام 

مل أقف على دليل معّني لتخصيص الدعاء وإجيابته يف هذه األماكن واألوقات، تنبيه: 
، وللتوّسع يف هذه املسألة خبصوصها واألصل يف مثل هذه األمور التوّقف حىت يرد دليل

، وجمموع الفتاوى ١١٠-٨٥فالرياجع: الباعث على إنكار البدع أليب شامة املقدسي ص: 
، واالعتصام للشاطيب ٣/١٠٧البن القيم  إعالم املوقعني، و البن تيمية ٥٠٤- ٢٧/٥٠٢
ي العلياين ، والتربّك املشروع والتربّك املمنوع لألستاذ الدكتور عل٣١-٢/٢٩، و٤٧-١/٤٦

لصاحلني لعبد الفتاح اليافعي ص: ٤٣٧- ٤١٩، و٣٥٥-٣٤١ص:  - ٣٩، والتربّك 
دراسة وحتقيق ،  وكتاب: ١٣٤- ٦٣، والبدعة احملمودة والبدعة اإلضافّية له ص: ٥٠

  .٩٦- ٨٦ص:  " لشيخنا الفاضل حممد اجليزايناألصل يف العبادات املنع" :قاعدة
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املواضع اليت  أنّ  )١(يّ ورِ ابُ يسَ ل النَّ عن أيب سهيف بعض األجزاء  ورأيتُ  قال: 

منها أربعة  وعدّ (، سجد احلرام مخسة عشر موضعاً جى فيها استجابة الدعاء يف املر تُ 
  : )٢()عشر

   .ب بين شيبة - ١

ب إبراهيم - ٢    .و

ب النيبّ  - ٣    .ملسو هيلع هللا ىلص و

ب الصفا - ٤    .و

   .وزمزم - ٥

   .مقامـوال - ٦

   .والركن األسود - ٧

  .ملتزمـوال - ٨

  .)٣(وجماور املنرب - ٩

                                                      
، أبو سهل املسكي النيسابوري ،بن عبد السالم حممد بن حممد بن عبدان بن حممد )١(

حيىي بن ه حممد بن عبد السالم الوراق معتمد كان جدّ ، ثقة عابد،  الفقيه الشافعي الصويف
ومسع احلديث ببالد كثرية،  ة، وخدمهم،، وصحب مشايخ الصوفيّ حيىي، وإسحاق بن راهويه

وروى  ، ذكره احلاكمهـ ٣٥٥، يف رجب سنة ُوِجَد غريقاً البادية وحده، ف ة، مثّ وجاور مبكّ 
، ١/٣٠١وطبقات الشافعيني ، ١/٢٤٧البن صالح  طبقات الفقهاء الشافعيةينظر:  .عنه

  .٢/١٢٢٩أليب طيب املصوري  الّروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم
 (ب).سقطت من  )٢(
: كان اخلطباء من اخلالفاء والوالة خيطبون يف املسجد احلرام يوم اجلمعة قياماً منربـال )٣(

 إذ قدم معاوية بن أيب سفيان  ،هـ ٤٤على األرض يف وجه الكعبة حّىت كانت سنة 

ملسجد احلرام وبصحبته منرب من خشب ذو درجات ،اً من الشام حاجّ  ، خطب عليه 
ج اخللفاء بعد معاوية يف اّختاذ املنابر، واالهتمام  كه،وتر  وكان كّلما ختّرب عّمر، وهكذا 
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ا يف املسجد احلرام، ويف عرفة ومىن، وكان املنرب يف املسجد احلرام إىل عهد قريب مبنّياً من 
ألرضالرخام ملصّ   آخر بدل مبنربزيل وأُ أُ  ،قائماً خلف املقام، ونظراً لتوسعة املطاف ،قاً 

ليخطب عليه إمام املسجد يف اجلمع  ؛ؤتى بهمتحّرك، مصنوع من اخلشب مزخرف يُ 
ريخ مّكة املكّرمة ١/٢٥٢ومرآة احلرمني  ،١/٤٦٠لغرام واألعياد. ينظر: شفاء ا  ،

 .٦٢ص:
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   .)١(وعند الركن العراقي -١٠

   .ميزابـوحتت ال -١١

   .)٢(والركن الشامي -١٢

   .)٣(وهو املستجار ،امي واليماينوما بني الركن الش -١٣

  وعند الركن اليماين. -١٤

ثالثون  :رجى فيها استجابة الدعاء يف املسجد احلرامتُ املواضع اليت  وقال غريه: إنّ 
  .هادَّ عُ ، ومل يَـ موضعاً 

بُ   ملسو هيلع هللا ىلصكان   ،هو الباب املعروف اآلن بباب اجلنائز ،املشار إليه ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  و
  ، )٥(ارينالعطّ  )٤(خل من منزله الذي يف زقاقخيرج منه ويد

                                                      
احلجر  لقى بعديُ  ماركن ل أوّ هو و كن الذي يقع يف جهة العراق، الر  :الركن العراقي )١(

ظر إىل اجلهة الشمال األسود ، ويسّمى هو والركن الذي يليه: الشامّيان، وقد يطلق وهو 
منت ينظر: م.  ١٣،٦٥على الركن الذي فيه احلجر األسود. وما بينه وبني ركن احلجر 

، وشفاء الغرام ٥٩، ورحلة ابن جبري ص: ٢٠٩- ٢٠٨اإليضاح مع اإلفصاح ص: 
 .١١٧ية ص: ، ومعامل مّكة التارخي١/٢١٠
، ويقع قبل ظر إىل جهة الغرب، وهو الذي يلي ِحْجر إمساعيلالركن  :الشاميالركن  )٢(

ينظر: رحلة م.  ١١،٢٨. بينه وبني الركن العراقي ، يقال له: الركن الغريب أيضاً الركن اليماين
ريح مّكة ص: ٧/٢٨٣ هن عبد ربّ ابن جبري املرجع السابق، والعقد الفريد الب  .٣٧، و

 املراجع السابقة.ينظر: م.  ١٣٫٢٠وبينهما  )٣(
فذاً الطريق الضيّ  :الزقاق )٤( فذ ،ق  . ينظر: وأَزِقَّةٌ  ،زُقَّانٌ  :ومجعه ،ثنَّ ؤَ ر ويُـ كَّ ذَ يُ  ،أو غري 

)، املعجم الوسيط ز ق قمادة: ( ١/٢٥٤، واملصباح املنري ١٣٦تار الصحاح ص: خم
 .١/٣٩٦ب: الزاي 

 ارون،فيها العطّ  ، كانوهو الزقاق الذي يسلك منه إىل بيت خدجية بنت خويلد  )٥(
ب اجلنائز؛ لتوسعةوقد دخل اليوم يف ا ا كانتْ . ويسّمى:  سابقاً خترج منه، ويقال له:  ألّ
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ب احلريريّ  ب ره. ينظر: اني؛ لبيع احلرير يف الدكاكني اليت كانت جبو النساء، ويقال له: 
 .١/٢٧١، ومعامل مّكة التارخيية ٦٢١، و١/٦٠٨أخبار مّكة لألزرقي 
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    .يقال له: مسجد خدجية

ب إبراهيم ب الز ،و جلانب الغريبّ دهو   )٢(. )١(من املسجد احلرام ة الذي 

  انتهى.

  .] َمَقامِ ـَخْلَف ال )٣(يَـُهَماْن ُيَصلِّ والسُّنَُّة أَ  قوله: [

ِفعل هذه الصالة يف املسجد  استفد من هذا أنّ  : اتاملهمّ قال يف  ش:

فلةً  ،أوىل من املنزل   . )٤(باعاً للحديثاتّ  ؛وإن كانت 

حيتاج  ،وفيه نظر .وأشعر أيضاً بتفضيل فعلها خلف املقام على فعلها يف الكعبة
فعل النافلة يف الكعبة أوىل  نّ يف أبواب الصالة  )٦(وغريه ،)٥(فزم املصنّ جفقد  ،إىل نقل

  )٧(.من فعلها يف املسجد احلرام 

                                                      
روقة املسجد احلرام، فأدخله يف املسجد احلرام ب إبراهيم )١( : كان هذا الباب متصًال 

 . املنسوب  شري إليه يف التوسعة اجلديدة للمسجد احلرام. وإبراهيموقد أُ اخلليفة املقتدر 
شفاء ينظر: ، خّياط، كان جيلس عند هذا الباب، عّمر دهراً، فُعرف به. إليه هذا الباب

م ١/٤٥١الغرام   .١/٦٨٥، وإفادة األ
خبار البلد احلرا )٢(   .(مع حذف) ٣٨٣- ١/٣٧٩م شفاء الغرام 
 .٢٤٥ح ص: واف. ينظر: منت اإليضتح مع اإلفصا أي: ركعيت الط )٣(
ملسو هيلع هللا ىلص  ى النيبّ ب: صلّ  يف كتاب: احلّج ، صحيحه رج البخاري يفيشر إىل ما أخ )٤(

، ومسلم يف صحيحه، كتاب: -واللفظ له  -) ١٦٢٣رقم: ( ٢/١٥٤، لسبوعه ركعتني
ب:  حلجّ احلّج،  رقم:  ٢/٠٩٦ ة من الطواف والسعي، مث قدم مكّ ما يلزم من أحرم 

َِّ  قال:من حديث ابن عمر ) ١٢٣٤( ْلبَـْيِت ملسو هيلع هللا ىلص َقِدَم َرُسوُل ا ِ ، َفطَاَف 

ًعا  . َمَقاِم رَْكَعتَـْنيِ، َوطَاَف بـَْنيَ الصََّفا َواملَْرَوةِ ـ، مثَُّ َصلَّى َخْلَف الَسبـْ
 .١/٢١٤ينظر: روضة الطالبني  )٥(
 .٣/٣٦وكفاية النبيه  ينظر: )٦(
  .٤/٣٢٢ اتاملهمّ  )٧(
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باع احلديث. ويف ذلك نزل وهو اتّ  ،يقوله يف الثاين ،لالذي قاله يف األوّ : قلتُ 
   .)١(چٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱېچ قوله تعاىل:

  )٤(.اخلادم . نقله يف)٣(فعلهما خلف املقام يتعّني   :)٢(يُّ و رَ اهلقال ذلك لِ و 

  .] ةُ َيابَ ا َتْدُخَلَها النِّ هَ نـَّ أَ  :ُهوَ وَ  َها ِبَشْيءٍ ْمَتاُز َهِذِه الصََّالُة َعْن َغريِْ ـتَ وَ  قوله: [

 ،عجيب )٦(من اختصاصها بشيء واحدٍ  )٥()ذكراه(ما  : اخلادمقال يف ش: 

  بتسعة أشياء: بل ختتصّ 

  .هذا أحدها:

ّ  الثاين:  صالة ذات الركوع  لناوليس  ،داء دون االنتهاءيف االبت ا تتوقَّتُ أ
  كذلك.  سجودالو 

                                                      
 .٢/٥٢٢وينظر: تفسري الطربي  .١٢٥البقرة:  سورة )١(
. شافعّي، من أهل هراة ، قاضّي،أمحد بن أيب يوسف اهلروي، أبو سعد: فقيه حممد بن )٢(

أدب يف شرح  على غوامض احلكوماتاإلشراف : له .جامع مهدان يف كان قاضياً 

وهو شرح مفيد،  " يف طبقات الشافعية: هللا "املصنفدي، قال ابن هداية للعبا القضاء

ين يف االعتماد عليه هـ. ينظر:  ٤٨٨سنة  مع ابنه يف جامع مهدان تل شهيداً قُ .  لغ الرو

 .٥/٣١٦، واألعالم للزركلي ٣٧١-٥/٣٦٥طبقات الكربى 
عدم  :املعتمد، وعلى غوامض احلكوماتاإلشراف هذا القول غري موجود يف كتابه:  )٣(

 . ٢٤٥تعيني مكان وزمان هلما. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: 
اية الفصل احلادي الرافعي والروضة (من خادم  )٤( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

رسالة  ،١٥٠ص: ، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب
 .ه ١٤٣٧-١٤٣٦ة املكّرمة) سنة/ القرى (مكّ  ، يف جامعة أمّ الدكتوراه

 يف (ب): ذكره. )٥(
 .٣/٨٢، وروضة الطالبني ٣/٣٩٧ينظر: فتح العزيز  )٦(
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ةيف  اجلرجاينّ ذكر  الثالث: ليس لنا ه أنّ  :جلماعة من األصحاب تبعاً  املعا

  )٢(  هذه.احلائض بعد طهرها إّال )١( اهقضيت صالة

ف على اخلال رَّج، وال ختُ قضاها قطعاً  ، رجع إىل وطنهإذا مل ُيَصلِّها حّىت  الرابع:
  .)٣(يف قضاء النوافل

ّ  اخلامس: ّ   إذاأ  ،عصرأو  ،سُقطان بفعل فريضة من ظهرة، فتا سنّ قلنا إ
مّ  ةر مقصو    ة املسجد.يف ذلك حتيّ  ويشاركها ،ةأو 

ّ ( السادس: ما؛ جاز ب إذا قلنا أ مع القدرة على القيام على  فعلهما قاِعداً وجو
ّ  :هجْ وَ وَ وجه،  بعة للطوافأ وليس لنا  ،ُف جيوز راكباً مع القدرة على القياموالطوا ،ا 

  . )٤()قادر على وجٍه غريُهاصالة واجبة جيوز القعود فيها لِلّ 

خبالف سائر  ،داخل الكعبةفعُلهما خلف املقام أفضل من فعلهما  السابع:
  فعلها يف الكعبة أفضل من فعلها يف املسجد احلرام. النوافل؛ فإنّ 

                                                      
 أ]./٣٢[ )١(
ة )٢( ا ال تتكّرر  هذا احلكم فقال:  وعّلل اجلرجاينّ  .٦٣ص: والفروق يف العقل  املعا ألّ

موع  .خبالف سائر الصلوات وأنكر الشيخ أبو  : فقال ٣/٣٥٣وتعّقب النووي يف ا

وهذا الذى . الوجوب مل يكن يف زمن ألنّ  ؛ى قضاءهذا ال يسمّ  :السنجي هذا وقال عليّ 
؛ إلّن ركعيت الطواف ال يدخل وقتها إّال بعد الفراغ من بو علي هو الصوابأقاله 

 .الطواف
موع  .استحباب قضاء النوافل الراتبة املذهب: الصحيح عندو  )٣(  .٤/٤٣ينظر: ا
ما؛  النّص التايل:  اخلادمحمّقق  تَ بَ ثْـ كذا يف النسختني، وأَ  )٤( ّ إذا قلنا بوجو  فهلأ

بعة  ا  ّ جيوز فعلها قاِعداً مع القدرة على القيام؟ وجهان، أصّحهما املنع، ووْجُهه: أ
مع القدرة على القيام، وليس لنا صالة واجبة ذات ركوع  قاعداً جيوز  الللطواف، والطواُف 

 . فالفرق بينهما بّني.سجود، جيوز القعود فيها لِّلقادر على وجٍه غريُها و 
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ة فراده بنيّ إال يشرتط  ،وغريه ،والسعي ،من الطواف أفعال احلجّ  أنّ  الثامن:
ّ  ؛ةوهذه ال بدَّ هلا من النيّ [ ،األصحّ  )١()على(   .)٢(]من جنس تلك األفعال ا ليستْ أل

 ى ركعتني،صلّ  مثّ  ،صلةمتّ  )٤(ه لو طاف َأسابيعَ أنّ  :)٣(ذكر الصَّْيُمرِي التاسع:
  . )٥(جاز

   

                                                      
 يف (ب): يف. )١(
 سقط ما بني املعقوفني من (ب). )٢(
 أصحابمن و  ة،الشافعيّ  أئمة أحد: القاس أبو الصيمري، احلسني بن الواحد عبد )٣(

ار البصرةروعيف الف الوجوه ر من أ أخذ عنه مجاعة من أهل اجلاللة، منهم:  .، وصيمر 
 ،د التصنيفجيّ حافظاً للمذهب، كان حسن العبارة،  .، وتكّرر نقل الرافعي عنهاملاوردي

 شرح اإلرشادو ،الكفايةو ،اإليضاح: تصانيفه من. وارحتل الناس إليه من البالد

 الفقهاء طبقات :ينظر. ه ٣٨٦ سنة بعد  تويفّ  .يتأدب املفيت واملستف، والكفاية

البن قاضي  طبقات الشافعية، و ٣٥٢- ١/٣٥١، وطبقات الشافعّيني ٢/٥٧٥الشافّية 
 .١٨٥- ١/١٨٤الشهبة 

: الطواف سبع أشواط، يقال: طفُت املراد به هنامجع، مفرده: أسبوع، و: األسابيع )٤(
ََذا البَـْيِت ُأْسُبوًعا ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول هللا  مرّات.لبيت أسبوعاً، أي: سبع   َمْن طَاَف ِ

ُ َعْنُه َخِطيَئًة،  َّ َفَأْحَصاُه، َكاَن َكِعْتِق رَقـََبٍة، َال َيَضُع َقَدًما َوَال يـَْرَفُع ُأْخَرى ِإالَّ َحطَّ ا
َا َحسَ  ب: ما جاء يف استالم الركنني  َنًة وََكَتَب َلُه ِ  ٢٨٣/ ٣رواه الرتمذي يف سننه 

رقم  ٩/٥١٤و )،٤٤٦٢رقم ( ٨/٣١ ينظر: مسند أمحدو  ) وصّححه.٩٥٩رقم: (
ج اللغة ٥٧٠١( - ٢/١٠٩٠صحيح اجلامع )، و سبع، مادة: (٣/١٢٢٦)، والصحاح 

 .)٦٣٨٠رقم: ( ١٠٩١
، ٤/٣٠٠باً يف صلب املنت. ينظر: البيان لكن ترك األفضل،كما سيذكره النووي قري )٥(

موع   نقًال عنه. ٨/٥٤وا
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  )١(.  هذه الصالةداخل إّال وتت ،رفليس لنا صالة تتكرّ  وعلى هذا،

  . ] ِجرِ َتأْ سْ ا َعِن اْلمُ مَ يهِ لِّ صَ يُ ِجَري األَ  فَِإنَّ  قوله: [
ب حجّ  : اتاملهمّ قال يف ش:  يهما عن صلّ ي يلَّ الوَ  أنّ  :الصيبّ  ذكرا يف 

   ز.إن كان غري مميّ  الصيبّ 
  .)٢(يهما بنفسه على الصحيحفيصلّ  ز،ا املميّ وأمّ 

حملُّه إذا مل يكن  ،يف األجري أطلقوه )٣(]ما أنّ [لك ظهر  ذلك، ذا علمتَ وإ
  . )٤(جر َمعضوً املستأْ 

ّ  ؛ةال سيما إن كان مبكّ  ،يهما يف بلدهفيصلّ  فإن كان، ا ال تشرتط فيها أل
  مبا ذكرته.  - التنبيهشارح  -ح الطربي وقد صرّ  اً.بل ال تفوت ما دام حيّ  ،ةالفوريّ 

   

                                                      
اية الفصل احلادي الرافعي والروضة (من خادم  )١( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

، ١٦٠- ١٥٧ص: ، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب
القرى (مّكة املكّرمة)  ، يف جامعة أمّ هالدكتورارسالة  ،(مع حذف قليل) ١٦٧-١٦٦و

 .ه ١٤٣٧-١٤٣٦سنة/ 
 .٣/١٢٠، والروضة ٤٥٢- ٣/٤٥١ينظر: فتح العزيز  )٢(
 يف (أ): أّمنا. )٣(
، واملراد به قطعته :ه أيمنه عضبتُ  :قاليوهو القطع، : بضْ : من العَ لغةً   َمْعُضوبُ ـال )٤(

   َحرَاَك به. الضعيف، والزَِّمُن الالشخص 
أو  ،أو كسر ،بنفسه لزمانة العاجز عن احلجّ  احلّج عند الشافعّية:ب يف  املعضوبو

. ينظر: ة شديدة مبشقّ أو كرب حبيث ال يستمسك على الراحلة إّال  ،رجى زوالهال يُ  ،مرض
ب: الباء، فصل: العني ٤/٢٥ حرف العني ذيب األمساء واللغات ، والقاموس احمليط 

 .١١٦ص: 
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ّ  :)١(عن القاضي حسني كالماً حاصله املطلبوحكى يف   ،رتْ خّ ا إذا أ

لكليّ عَ فْ أو ال تُـ  ،أو قضاءً  ،ل أداءً عَ فْ تُـ فهل    )٣(. )٢(ة؟ فيه أوجهل 

ألجري عن امليّ  : اخلادموكذا قال يف  ت دون األجري عن ينبغي ختصيص هذا 

  )٤(. املعضوب

  ].)٥( َلِكْن تـََرَك اَألْفَضلَ  قوله: [

  )٦(.وال تكره  : اخلادمقال يف ش: 

                                                      
، وهو من صيغ : هو تفصيل بعد إمجال يف عرض املسألةحاصل الكالم الشافعّية قول )١(

املدخل إىل مذهب اإلمام ، و ٤٥- ٤٢التوضيح. ينظر: الفوائد املكّية للسقاف ص: 
 .٤٨٠- ٤٧٩ص:  لقوامسيل الشافعي

اية املطلب، وينظر: التوسط والفتح بني )٢( /، ١٢٥الروضة والشرح /ق مل أقف عليه يف 
اية الفصل احلادي عشر يف حكم إحرام (من ادم اخلو  بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

، ووصف الزركشيُّ كالَم ١٥٨ ص:، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: الصيب
لشذوذ.  القاضي 

  .٤/٣٢٤ اتاملهمّ  )٣(
اية الفصل احلادي (من الرافعي والروضة خادم  )٤( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

رسالة  ،١٥٧ص: ، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب
 .ه ١٤٣٧-١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  ، يف جامعة أمّ الدكتوراه

اْسُتِحبَّ لَُه أْن ُيَصلَِّي َعِقَب   ،ْو أْكثـَرَ أ ،َوَلْو َأرَاَد أْن َيطُوَف َطوافـَْنيِ عبارة النووي: [  )٥(
 مَّ َصلَّى لكلِّ َطَوافٍ ـثُ  ،فـََلْو طَاَف َطوافـَْنيِ أْو أكَثر ِبَال َصالة ،َطَواٍف رَْكَعَتني ُكلِّ 

 .٢٤٦منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ].  َلِكْن تـََرَك اَألْفَضلَ  ،جازَ  ،رَْكَعتَـْني 
اية الفصل احلادي  الرافعي والروضة (منخادم  )٦( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

رسالة  ،١٦٦ص: ، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب
 .ه ١٤٣٧-١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  ، يف جامعة أمّ الدكتوراه
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ُهَما بَـ  مِ ِيف الرَّْكَعِة األُوَىل  ْقَرأَ ْن يَـ أَ  َوُيْسَتَحبُّ  قوله: [ ٱٱٱٻٱٱچٱ :اْلَفاِحتَةِ  دَ عْ نـْ

  ].چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻچٱ :ةِ  الثَّانِيَ ِيف وَ ،  چٻ

نها ا استحبّ إمنّ  : اخلادمقال يف  ش:  ؛ملا فيهما من اإلخالص ؛ن السور

  )١(.اك املشركني كانوا يعبدون األصنام هن ألنّ 

  .] ْن َكاَن نـََهاراً رُّ إِ ُيسِ وَ  قوله: [

ن طلوع الفجر إىل طلوع مِ  اعلم أنّ  : اخلادمو، اتاملهمّ قال يف  ش:

ر تقرّ كما  -ة اجلهريّ  تيف الصلوامع ذلك جيهر فيه و  ،الليل وال من ،من النهارالشمس 
  )٣(.فال بّد من استثنائه هنا  - )٢(يف موضعه

ُهَماأَ ْجزَ أَ  ،افِ َد الطَّوَ عْ بَـ  َضةً يْ َفَصلَّى َفرِ  )٤(،َوِإَذا قـُْلَنا إنـَُّهَما ُسنَّةٌ  قوله: [   ،ُه َعنـْ
  .] دِ جِ سْ مَ ـَكَتِحيَِّة ال

 ،النافلة عن هذه الصالةضوا إلجزاء صالة مل يتعرّ  : اخلادمقال يف  ش:

  حتاج للَفْرِق.  فيوإّال  ،ة املسجد يقتضي ذلكها على حتيّ وقياسُ 
   

                                                      
 .١٤٩ص:  املرجع نفسه )١(
 .١/١٨٢ينظر: روضة الطالبني  )٢(
بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل الرافعي والروضة (من خادم ، و ٤/٣٢٣: اتمّ امله )٣(

سعيد بن فايز ) للزركشي، حتقيق: اية الفصل احلادي عشر يف حكم إحرام الصيب
- ١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  ، يف جامعة أمّ الدكتوراهرسالة  ،١٥٣ص: ، االكليب
  .ه ١٤٣٧

موع ، ١٩٩ص: الطالبني ينظر: املنهاج  .املعتمدوهو  )٤(   . ٣/٣وا
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  )٣(. )٢(قطعاً )١(وال نَفٌل  ،عنهما فرضٌ  ئُ زِ فال جيُْ  ما،و ا إذا قلنا بوجأمّ 

َعَدُه وَ  قوله: [ بـْ   .] )٤(َمامُ اإلِ اْستـَ

 ة املسجد؛ ألنّ يّ خبالف حت ،خمصوصةً  الطواف يقتضي صالةً  ألنّ  : )٥(قال ش:
  )٦(. نيكعتَ ي ر  يصلّ حّىت  هاملسجد أن ال جيلس في حقّ 

 ،عليه ما نصّ  )٨(واملذهب ،)٧(شاذّ وما قاله اإلمام   :بشرح املهذّ قال يف 

  )٩(. ونقله األصحاب

                                                      
 أ]./٣٣[ )١(
، وأشباه النظائر ٧/٤٠٦ينظر: كفاية النبيه  .ناملختلَفني ال يتداخال ألّن الواجَبني )٢(

 .١/٤٦للسيوطي 
اية الفصل احلادي بداية الفصل الراالرافعي والروضة (من خادم  )٣( بع يف الطواف إىل 

رسالة  ،١٥٧ص: ، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب
 .ه ١٤٣٧-١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  ، يف جامعة أمّ الدكتوراه

اية . ينظر: ة املسجدكتحيّ ال  أي: استبعد إجزاء صالة الفرض بعد الطواف عنهما،  )٤(
 .٢٤٦منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ، و ٤/٢٩٥املطلب 

موع أي: إمام احل )٥(  ذا النص. ٨/٥٢رَمني، كما نقل عنه يف ا
 .٤/٢٩٥اية املطلب  )٦(
عند الشافعّية: هو الوجه الذي خّرجه أصحاب الشافعّية، واستنبطوه  الوجه الّشاذّ  )٧(

أو نصوصه، وال يعتّد به يف املذهب. ينظر: حتفة  ،عد اإلمامجتهادهم، على غري قوا
 .٦٥، ورسالة التنبيه ص: ١/٤٨احملتاج 

 ،يف حكاية املذهبوالـُمفىت به  ،يطلق على الرأي الراجح: عند الشافعّية املذهب )٨(
فيجوز أن يكون  .ثرأو أك ،ْني وذلك عند إختالف األصحاب يف حكايته بذكرهم طريقَ 

ملذهب: أحد القوَلني  .١/١٠٦أو الوجَهني. ينظر: مغين احملتاج  ،املعّرب عنه 
موع  )٩(   .٨/٥٢ا



 

      ٣٣٤ 
 

ا الفرق بينهما من وإمنّ  ،قاله اإلمام َدعوى هذا الفرق الذي وقال ابن أيب الدم: 

  وتفصيالً. ،إمجاالً  ؛نيوجهَ 

ما، الطواف ُخمتلَ ركعَيت  فهو أنّ  :ا اإلمجالأمّ  ما  ف يف وجو فكانت أقوى يف 
  شبه الفرائض.با لقوّ  ؛صالة أخرى )٢()ةبنيّ (تها سنّ  )١()تتأدّ (فلم  ،ة املسجدمن حتيّ 

والطواف عند  ،فعل الطواف ُشرِعا بعد ركعيت الطواف فهو أنَّ  :ا التفصيلوأمّ 
ّ  فَعل عقب صالة الظهر،اليت تُ  ،ة الظهرسنّ  ركعَيتْ  تْ فأشبه صالة،  ا ال تتأّدىفإ

ّ ( سجد،ة املخبالف حتيّ  ،أو نذراً  ،قضاءً  ة ركعيت فرضٍ بنيّ  )٣()تهاسنّ ( ا مشروعة فإ
يّ  )٤()غلفإذا (ش ،للمكان    )٥()ة املسجد.كمة حتيّ حصَل حِ  ،كانتْ   صالة املكان 

 ،تها قطعاً مشروعيّ  سقطتْ  ،جلس ساعةً  الداخل للمسجد لو أنّ  :ذلك وآيةُ 
فالركعتان  ،ل بينهما زمن طويلوختلّ  ،الطواف ركعتيه بَ قِ عَ  ذا مل يصلّ إ ،خبالف الطواف

  )٦(.مشروعتان قوًال واحداً 

   

                                                      
 يف (ب): تنال. )١(
 بغري يف (ب): )٢(
ويف (ب) املثبت يف حتقيق  .ويف (أ)، ويف (ز)، و(ل) من نسخ اخلادمكذا  )٣(

 اخلادم: سّنيتها.
 يف (ب): أشغل. )٤(
 مكّرر يف (ب). القوسنيبني  ما )٥(
اية الفصل الرافعي والروضة (من خادم ينظر:  )٦( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

ص: ، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: احلادي عشر يف حكم إحرام الصيب
-١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  ، يف جامعة أمّ الدكتوراهرسالة  ،١٥٦-١٥٥

 .ه١٤٣٧



 

      ٣٣٥ 
 

 ،َىل احلََْجِر اَألْسَودِ ُة َأْن يـَْرِجَع إِ نَّ َفالسُّ  ،افِ َذا فـَرََغ ِمْن رَْكَعَيت الطَّوَ إِ  : [)١(قوله
  ]. هُ َيْسَتِلمُ فَـ 

 ،ذكره الرافعي ،ما ذكر من االقتصار على االستالم : اتاملهمّ قال يف ش: 

وهو الذي رواه مسلم من حديث  ،)٣(. وكذا ذكره ابن الرفعة)٢(والنووي يف سائر كتبهما
  . )٤( جابر

ان األمر  وال السجود عليه. فإن ك ،تقبيله ه ال يستحبّ ه يقتضي أنّ وذلك كلّ 
  )٥(.سبَبه: املبادرة إىل السعي  فلعلّ  ،كذلك

  كما يف االبتداء.   ،التقبيل معاملراد: االستالم  : اخلادمقال يف و 

 ،فقال: وإذا فرغ من ركعيت الطواف ،بح به القاضي أبو الطيّ وقد صرّ 
ب  مثّ  ،ويستلم الركن ،فيقبله ،له أن يعود إىل احلجر )٦()فيستحبّ ( خيرج من 

  انتهى. .)٧(الصفا

                                                      
منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ينظر:  ق به.وما يتعلّ  ،السعي :فصليف شرع  )١(

٢٥١.  
موع ٣/٨٨، والروضة ٣/٤٠٧ح العزيز ينظر: فت )٢(  .٨/٦٧، وا
 .٤١٠/ ٧كفاية النبيه  )٣(
ل جابر يقو  -وقد سبق خترجيه  - ، ملسو هيلع هللا ىلصيشري إىل حديث جابر الطويل يف صفة حّجه  )٤(

صحيح مسلم .  ، مثَُّ َخَرَج ِمَن اْلَباِب ِإَىل الصََّفاَىل الرُّْكِن َفاْستَـَلَمهُ مثَُّ َرَجَع إِ : 

  ).١٢٧٣رقم (
  . ٤/٣٤١ اتاملهمّ  )٥(
 يف (ب): يستحّب. )٦(
 .١٠٩التعليقة الكربى ص:  )٧(



 

      ٣٣٦ 
 

فـََلمَّا :  عن جابر -حه صحّ و  -  املستدركففي  ،ةبه السنّ  وقد جاءتْ 
 )اِ (َعَلْيِه، َوَمَسَح  )١( )َدهُ يَ (َوَوَضَع  ،قـَبََّل احلََْجرَ   -  من طوافهملسو هيلع هللا ىلص  يعين النيبّ  – فـَرَغَ 

   )٢(.َوْجَههُ 

حيث َأحلَقُه  ،تشري إىل ذلك )٣()الشافعي(وعبارة هنا السجود أيضاً.  جييءبل 
  )٥(.)٤(البتداء 

   

                                                      
البن امللقن  لشرح اجلامع الصحيح وهو اللفظ املوافقنسختني، فراد اليد يف ال )١(

ِ  ْيهِ َيدَ َوَوَضَع  ذكرها  ةويف كتب احلديث اآلتي، ١١/٣٥٣  . َماَعَلْيِه، َوَمَسَح 
وأخرجه  )،١٦٧١رقم ( ١/٦٢٥كتاب: املناسك، املستدرك على الصحيحني للحاكم   )٢(

)، ٢٧١٣رقم: ( ٤/٢١٢احلجر األسود، ب: البكاء عند تقبيل  ابن خزمية يف صحيحه
ب: تقبيل احلجر،   سنن الكربىالوالبيهقي يف    )٩٢٢١رقم ( ٥/١٢٠كتاب: احلّج، 

  .كّلهم من طريق جابر بن عبد هللا 

كذا  . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه : احلاكم بعد إخراجه قال

ال ، حيتّج له مسلم يف املتابعات، سمدلّ صدوق قال، وفيه عنعنة حممد بن إسحاق، وهو 
ضعيف  يف قال األلباين و . له شاهد من حديث ابن عمرف ،متابعة، وفيه استقالالً 

قال األلباين ، و ٦/٩١البدر املنري  ينظر: ): منكر.٧٣١رقم ( ١/٣٦٣الرتغيب والرتهيب 
  ): منكر. ٧٣١رقم ( ١/٣٦٣ضعيف الرتغيب والرتهيب  يف 

 .يف (ب): الرافعي )٣(
 .٢/٢٣١ينظر: األّم  )٤(
اية الفصل احلادي الرافعي والروضة (من خادم  )٥( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

 ٢٥٢- ٢٥٠ص: ، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب
 ١٤٣٧-١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  ، يف جامعة أمّ الدكتوراهرسالة (مع حذف)، 

 .ه



 

      ٣٣٧ 
 

 ُتِحبَّ اسْ  ،ا اْستَـَلَم احلََْجرَ ذَ نَُّه إِ أَ  اْحلَاِويَماَوْرِديُّ ِيف ِكَتابِِه ـوذََكَر ال قوله: [

َْ أَ    ]. )١(ُمْلَتزِمَ ـِيتَ الْن 

ه أنّ  )٣())٢(َعْمرٍو(عن ابن  سننهيف  بيهقيروى ال : اخلادم قال يف ش:

 انُ كَ مَ ـلا - هللاِ وَ  -هذا وقال:  رِ جَ واحلَ  ا فرغ من طوافه التزم ما بني البابِ فلمّ  ،طاف
  .)٤( هُ مَ زَ تَـ الْ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  الذي رأيُت رسولَ 

ه مل نّ . وحيتمل أ)٥(لكن احلديث ضعيف ،وهذا يشهد ملا قال املاوردي قال: 

  .)٧( )٦(يكن هناك َسعيٌ 
                                                      

 .٤/١٥٤احلاوي  )١(
ب: امللتزم أي: عبد هللا بن عمرو بن العاص. ينظ )٢( ر: السنن الكربى كتاب: احلّج، 

 .)٩٣٣٢رقم ( ١/١٥٠
 يف (ب): عمر و. )٣(
عن  ،عن عمرو بن شعيب ،ابن جريج) من رواية ٩٣٣٢رقم ( ١/١٥٠السنن الكربى  )٤(

 . أبيه
قال عنه اإلمام أمحد يف العلل ومعرفة  ،صباحيف سنده املثىن بن ال -١فيه علتان:  )٥(

وغريهم.  ،. وضّعفه الرتمذي، والنسائيال يسوى شيئاً، مضطرب احلديث  الرجال: 

 علل الرتمذي الكبري. ينظر: بن شعيبفيه انقطاع: فإّن ابن جريج مل يسمع من عمرٍو  -٢
ذيب ٨/١٦٩، والكامل يف ضعفاء الرجال ٨/٣٢٤، واجلرح والتعديل ١٠٨ص:  ، و

 ).٧٧٢٨رقم ( ٤/٤٨٩، السنن الكربى للبيهقي ٢٧/٢٠٣الكمال 
موع  )٦( ملخالفته األحاديث  ؛مردود على قائله ،هذا شاذّ  وكلّ  : ٨/٦٧قال النووي يف ا

 ،نصوص الشافعي مثّ  ،به األحاديث الصحيحة بل الصواب الذي تظاهرتْ  ،الصحيحة
ه ال يشتغل عقب صالة الطواف أنّ  ،ري أصحابناومجاهري العلماء من غ ،ومجاهري األصحاب

 . وهللا أعلم ،اخلروج إىل الصفا مثّ  ، استالم احلجر األسودإّال  يءبش
اية الفصل احلادي الرافعي والروضة (من خادم  )٧( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

 ٢٤٩- ٢٤٨ص: ، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب



 

      ٣٣٨ 
 

  . ] فـََيْصَعُد َقْدَر قَاَمةٍ  قوله: [

  لرجل.  هذا خاصّ ش: 

ّ  ،ةأاملر )١(ا أمّ  ف ه عليه املصنّ وأقرّ  )٢(التنبيهكما هو املذكور يف   ،ا ال ترقىفإ

 الروضةوال يف  ،شرحهوال يف ، باملهذّ لذلك يف  رَ وال ذِكْ  .تصحيحهيف 

  .أصلهاو

ٺٱٱچٱ :قُّ ْوُلَك احلَ قَـ وَ  ،: اللَُّهمَّ ِإنََّك قـُْلتَ )٤(ُقولَ يَـ ْن أَ  )٣(َحُسنَ وَ قوله: [

  .إىل آخره ]ٱ)٥(چٱٱٺٱٱٺ

  )٨(.)٧(]اً [موقوف )٦()رمَ عُ (أخرجه مالك عن ابن ش: 

                                                      

- ١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  ، يف جامعة أمّ الدكتوراهرسالة  ،(مع حذف قليل)
 .ه١٤٣٧

 أ]./٣٤[ )١(
 .٧٦ينظر: منت التنبيه ص:  )٢(
  .٢٥٤ص:  ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح عند األصحاب رمحهم هللا تعاىل. أي: )٣(
 .وهو على الصفا من أمر الدين والدنياالوارد، وبعد أّن يدعو مبا أحّب أي: بعد الذكر  )٤(

  .٢٥٤-٢٤٣ينظر: املرجع السابق ص: 
 .٦٠غافر: سورة  )٥(
 سقط من (ب). )٦(
 يف (أ): مرفوعاً، والصحيح ما أثبته من (ب). )٧(
لصفا يف السَّعي  )٨( فع: ١٠٩١رقم: ( ٥٠٠/ ١املوطأ كتاب: احلّج، البدء  أنّه )، عن 

ّ بن ٺٱٱچٱ َت:الّلهّم إّنك قل يقول:  -  و على الصََّفا يدعووه - عمر  مسع عبد ا

ه عَ زِ نْ إلسالم، أن ال تَـ  لِ ِين  أسألك، كما هديتَ وإينّ  ،ك ال ختلف امليعادوإنّ ، چٱٱٺٱٱٺ
  . ماين، وأ مسل تتوفّ . حّىت مّين 



 

      ٣٣٩ 
 

َطَواَف الَوَداِع ُهَو نَّ ِألَ  ؛)١(ُر ُوُقوُعُه بـَْعَد َطَواِف الَوَداعِ َوَال يـَُتَصوَّ  قوله: [
  ]. بِِه َطَواَف َوَداعٍ  ِيتُّ َملْ َيُكْن اْلَمأْ  ،ِقَي السَّْعيِ َوِإَذا بَ  ،َمَناِسكِ ـال بِِه بـَْعَد فـََراغِ  ِيتُّ اْلَمأْ 

  .)٢(سبقه إىل ذلك الرافعي ش:

طواف  وذلك ألنّ  ؛ره غريبوما قااله من عدم تصوّ  : اتاملهمّ قال يف 

ر تصوّ يُ  :قولنف وحينئذٍ ، أو حمرماً  ،كان  ة حالالً به من أراد اخلروج من مكّ  رُ مَ ؤْ يُـ الوَداع 
حلجّ   ،فيطوف هذا احملرُم للوداع ،أراد اخلروج قبل الوقوف مثّ  ،ةمن مكّ  ذلك مبا إذا أحرم 

إذ املوالة بني السعي والطواف غري شرط  ؛يعود ويسعى بعد عوده مثّ  ،وخيرج حلاجته
   )٣(.عند

   )٤(وأبو نصر ،البيانوقد ذكره صاحب  ،وهذا التصوير واضح َجليّ 

   

                                                      

موع  ورواه  . وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم : ٨/٦٨قال النووي يف ا

رقم  ٢/٢٢٠ب: ذكر الرمل بني الصفا واملروة  ،ريق مالك: الفاكهي يف أخبار مّكةمن ط
رقم  ٥/١٥٣ب: اخلروج إىل الصفا واملروة كتاب: احلّج، )، والبيهقي يف الكربى  ١٤١٤(
  ).١٦٤٧رقم ( ٢/١٨١صغرى )، ويف ال٩٣٤٥(
، إذ شرطه أن يقع بعد طواف بعد فراغ النسك الواجب شرعاً ال يتصّور السعي أي: ) ١(

  .٢٥٨صحيح. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: 
 .٣/٤١٠ينظر: فتح العزيز  )٢(
موع ٣/٤٠٩ما مل يتخّلل بينهما الوقوف. ينظر: فتح العزيز  )٣(  .٨/٧٣، وا
اية الفصل (من كما يف اخلادم   املعتمديف كتابه  )٤( بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

 ص:، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: احلادي عشر يف حكم إحرام الصيب
٢٧٣. 



 

      ٣٤٠ 
 

لصحّ  ،وزاد على ذلك، )١(يجِ يْ نِ دَ نْ البَـ   )٢()للشافعي(ه مذهب نّ : إوقاال ،ةفجزما 
][)٤(.)٣(   

زع يف الصحّ لكنّ  ،م التصويروسلّ  ،عنهما بشرح املهذّ ونقله النووي يف   ،ةه 

  ا ما يوافقه. لغريمه رَ أَ فقال: ومل 

   )٥(أو اإلفاضة. ، بعد القدومه ال جيوز إّال أنّ  :قال: وظاهر كالم األصحاب

  مردود.  - مع هذا النقل الصريح - ة يف الصحّ  هف منوهذا التوقّ 

ذلك هو  دون غريمها؛ فألنّ  واإلفاضة األصحاب لطواف القدوم، كرا ذِ وأمّ 
   .)٦(الغالب

يدخل فيه هذه  ،لسعي بعَد طواٍف صحيحٍ وقول النووي قبل ذلك: يشرتط كون ا
َل تـَنَـفَّ  مثّ  ،- كما فرضنا -  حلجّ  ما إذا أحرم املكيّ  :وهي ،وصورة أخرى ،الصورة

                                                      
ولد سنة  ة،الشافعيّ  فقهاء كبار من :صن أبو البندنيجي، بت بن هللا هبة بن حممد )١(

من  وهو ضريراً، وكان سنة، أربعني من حنو ةمبكّ  اورته؛ احلرم بفقيه عرفيُ هـ، و  ٤٠٧
هـ.  ٤٩٥ة سن  تويفّ . املعتمد: كتاب له الشريازي، إسحاق أيب تلميذالعراقّيني، و 

، وطبقات ٤/٢٠٧، والطبقات الكربى للسبكي ١٩/١٩٦ينظر: سري أعالم النبالء 
 .٧/١٣٠، واألعالم للزركلي ٥١٦الشافعّيني ص: 

 ): الشافعي.يف (ب )٢(
 ليس يف (أ). )٣(
 .٣٠٤- ٤/٣٠٣ينظر: البيان  )٤(
موع:   )٥(   .٧٤- ٨/٧٣ا
عن نّص الشافعي يف  التجريدنقل احملاملي يف  : قال عبد العزيز بن مجاعة: فائدة )٦(

أنّه قال: وإذا أراد اخلروج من مّكة إىل احلّج، فأحّب أن يودّع البيت، فيطوف  ،البويطي
، وظاهر إطالق نّص البياني ركعتني. وهذا شاهد ملا حكاه صاحب ويسعى، ويصلّ 

 .٢/١٥٢، وينظر: األّم ٣/١٠٤٧. هداية السالك يوافقه  األمّ الشافعي يف 



 

      ٣٤١ 
 

وجزم  ،ملسألة - التنبيهشارح  -ح الطربي قد صرّ وأراد السعي بعده. و  ،لطواف

  . ١إلجزاء

وكالم الرافعي  ،راً نَّ فيها نظ أإّال  ،)٢(ابن عمر وابن الزبري فعاله قال: وُروي أنّ 
  انتهى. )٤(. )٣(يقتضي املنع

 :قول احملبِّ الطربي قول ابن الرفعة )٥()وافق( : نكتهيف  وقال العراقي

   :ن شرطهمِ  على أنّ  )٦(فقوااتّ 

                                                      
جلملة فالذي تبّني  كذا األذرعي فقال:  )١( أن  ،الراجح مذهباً  أنّ :  يل بعد التنقيبو

 ،لشرع أو فرضاً  ،نفالً  أو غريه ،ومسواء كان القد ،طواف صحيح بعد كلّ  السعي يصحّ 
لنذر  (نقًال عنه). ٤٨٥-١/٤٨٤أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ينظر:  . أو 

موسوعة فقه . وذكره عن ابن عمر صاحب ٤/٣٠٤ذكره عنهما العمراين يف  البيان  )٢(

ب: الرمل يف أّول ا٢٦٩ص:  ابن عمر لطواف ، ولكن أخرج البيهقي يف السنن الكربى 

لبيت ،ةأن عبد هللا بن عمر كان إذا أحرم من مكّ  ): ٩٢٨٥رقم ( ٥/١٣٦  ،مل يطف 

إذا أحرم وكان ال يسعى إذا طاف حول البيت  ، يرجع من مىنوال بني الصفا واملروة حّىت 
 . ال يرمل :يف قوله: ال يسعى: يعين :قال الشافعي يف القدمي .ةمن مكّ 

 .٣/٤١٠ينظر: فتح العزيز  )٣(
  .(مع حذف) ٣٤٥-٤/٣٤٤ اتاملهمّ  )٤(
 يف (ب): توافق. )٥(
ها تعين إتفاق فقهاء : كلّ الف فيهال خ وهذا ،جمزوم به وهذا ،اتفقوا: الشافعّية قول )٦(

 :جممٌع عليه : هذامقوهل. وأّما ةدون غريهم من املذاهب الفقهيّ  ،املذهب الشافعي
ا يف الداللة على مواطن اإلمجاع بوصفه املصدر كما ،الثالث للتشريع اإلسالمي فيستعملو

يف عصر من  ،بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلصجمتهدي أُّمة حممد إتفاق  :عّرفه علماء أصول الفقه؛ أي
، ومجع اجلوامع البن ١٧٩ص:  شريازيينظر: اللمع لل حكم مسألة. على ،األعصار

 .٤٥، والفوائد املّكية للسقاف ص: ٣٨٣السبكي ص: 



 

      ٣٤٢ 
 

شرح ح يف النووي صرّ   أنّ إّال  ،)١( طواف الوداعإّال ، ولو نفالً  أن يقع بعد طواف،

  انتهى. )٢(.ملنع  املهذب

  للسعي بعد طواف النفل صرحياً. اً ذكر  بشرح املهذّ يف  رَ ومل أَ 

  .قوله: [ األَْفَضُل: َأْن َال يـَرَْكَب ِيف َسْعِيِه ]

ه لكنّ  ،ليس مبكروه الركوب فقوا على أنّ اتّ  : بشرح املهذّ قال يف  ش:

اك عند من سبب الكراهة هن ألنّ  ؛وال جيري فيه اخلالف يف الطواف ،وىلخالف األ
لدابّ يخوف تنج :أثبتها يف  فٍ هذا املعىن منتو  ،ا هانِ متهَ امن  ةوصيان ،ةس املسجد 

من الركوب يف  الركوب يف السعي أخفّ  :احلاويوهذا معىن قول صاحب  .السعي
  )٣(.الطواف

 اً سعيه بنفسه إن مل يكن صبيّ  :لكن األوىل)٤( ،جاز ،لو سعى به غريه حمموالً ف
  انتهى. )٥(. كمرض وحنوه،له عذر أو  ،صغرياً 

   

                                                      
 .٧/٤٢١كفاية النبيه  )١(
 (مع تصّرف قليل). ١/٦٠٧نكت على خمتصرات الثالثة  )٢(
 .٤/١٦١احلاوي  )٣(
 أ]./٣٥[ )٤(
موع:  )٥(   .٨/٧٥ا



 

      ٣٤٣ 
 

 ْن ُيْكَرهَ ي أَ غِ بَ : يـَنْـ  )١(ُن الصَّالحِ بُو َعْمرو بْ ُخ أَ الشَّيْ  الَ قَ  قوله: [
  .] )٣(َعارٍ اُع شِ دَ نَُّه اْبتِ ِألَ  ؛)٢(َذِلكَ 

  )٤(. وهذا الذي قاله أبو عمرو أظهر : بشرح املهذّ زاد يف  ش:

   

                                                      
عثمان بن عبد الرمحن (صالح الدين) ابن عثمان بن موسى بن أيب النصر النصري  )١(

بن الصالح: أحد الكردي الشرخاين، أبو عمرو، تقّي الدين، املعروف  الشهرزوريّ 
الرجال. ولد يف شرخان (قرب  اءوأمس ،والفقه ،واحلديث ،الفضالء املقدمني يف التفسري

مقدمة ابن ـب :عرفيُ ، و معرفة أنواع علم احلديثمن كتبه: هـ.  ٥٧٧سنة شهرزور) 

صلة الناسك ، ويطالوسمشكل شرح مجعه بعض أصحابه، و ،الفتاوى، والصالح

 . توّيف ةطبقات الفقهاء الشافعيّ و ، أدب املفيت واملستفيتو ، كيف صفة املناس

النبالء أعالم ، وسري ٨/٣٢٦الكربى طبقات الهـ. ينظر:  ٦٤٣سنة يف دمشق 
 .٢٠٨- ٤/٢٠٧، واألعالم للزركلي ٣/٢٤٣ األعيان وفيات، ١٤٤- ٢٣/١٤٠

ستحسنهما إمام احلرمني اللتني ا بعد الفراغ من السعي كعتني على املروةأي: صالة الر  )٢(
 .٢٦٢. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: وغريه

 .٢١٤صلة الناسك يف صفة املناسك ص:  )٣(
موع:  )٤(   .٨/٧٦ا



 

      ٣٤٤ 
 

َُْمُر ال قوله: [   .] وجِ رُ َل اخلُ بْ قَـ  )٢(ْن َيطُوُفواأَ  )١(نيَ عِ ُمَتَمتِّ ـَو

 ؛ع يطوف للوداع دون غريهاملتمتّ  )٣(]أنّ ما قاله من  : اتاملهمّ قال يف  ش:

  عمال العمرة. أ وهي ،له من مناسكهع قد أراد اخلروج بعد حتلّ املتمتّ  أنّ  :سببه

  ، )٤(دا املفرِ مّ أو 
   

                                                      
   .أصاب منه :أي :ع بهمتتّ  :يقال ،االنتفاعو  ،ذالتلذّ : لغةً  عالـَتَمتُّ  )١(

لعمرة يف أششرعًا: ع تُّ مَ التَّ  ي بذلك؛ مسّ  ،يف عامه حيجّ  مثّ  ،, ويفرغ منهاهر احلجّ أن حيرم 
مبحظورات اإلحرام  (أي: لتمّكنه من ذلك، وإن مل يفعله) الستمتاعه - ١ ؛عاً متمتّ  يمسُّ و 

ً  ،له مجيع احملظورات إذا فرغ من العمرة ه حيلّ فإنّ  ،والعمرة بني احلجّ   ،سواء كان ساق هد
   .إىل امليقات والنتفاعه بسقوط العود -٢. أم مل يسقه

اد ، شرط يف وجوب الدم، ال يف تسميته متمّتعاً، إذ لو عةمن مكّ  ىء احلجّ شِ نْ يُـ  مثّ وقوهلم: 
  ، كان متمّتعاً، وال دم عليه. وأحرم به من امليقات

حلّ ملقيمني مبكّ : أي: يشمل ا]نيَ عِ ُمَتَمتِّ ـال[ هنا: وقوله  ج منها. ينظر: ة إذا أحرموا 
موع ، و ١٣٧حترير ألفاظ التنبيه ص: ، ١١/٤٥٩، و٢/٣٣٩حدي تفسري البسيط للوا ا

)، م ت عمادة: ( ٢/٥٦٢، واملصباح املنري ٧/٨٨، كفاية النبيه يف شرح التنبيه ٨/٨٢
 .٢٦٥، ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ١٩٤يضاح مع حاشية ابن حجر ص: منت اإلو 
  ادر السابقة.ينظر: املص .قبل خروجهم إىل مىنو  ،أي: بعد إحرامهم )٢(
 ما بيت املعقوفني ساقط من (ب). )٣(
حلجّ أن حيُ هو : ِإلفْـَرادا)٤( ة إذا فرغ منه خرج من مكّ  مثّ  ،يف أشهره من ميقات طريقه رم 

لعمرة من أَ فأَ  ينظر:  صورته املتفق عليها وله صور خمتلف فيها. هفهذ .ويفرغ دىن احللّ حرم 
موع ، و ٧٠منت التنبيه ص:  وروضة ، ١٣٤، منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ١٧١/ ٧ا

 .١٩٤وحاشية ابن حجر على اإليضاح ص: ، ٣/٤٤الطالبني 



 

      ٣٤٥ 
 

  )٢(.ال من مناسكهما فلم يتحلّ  ،)١(نوالقارِ 

  .]َهَذا الطَّواُف ُمْسَتَحبٌّ َهلُم وَ  قوله: [

، )٣(][ عن الشافعي بشرح املهذّ نقل يف  : اتاملهمّ قال يف ش: 

مقتضى كالم  مع أنّ  ،)٤(أن يطوف للوداع إىل عرفةللخارج  ه يستحبّ أنّ  ،واألصحاب
  )٦(. )٥(إجيابه الروضة

   

                                                      
 ني.بني شيئَ  قرن، اجلمع القويّ  مصّ  :بكسر القاف لغًة: الَقاِرن )١(
لعمرة، ّمث  حلجّ  مُ رِ حيُْ  أنهو : شرعاً و يُدِخل احلجَّ على العمرة قبل والُعمرة معاً، أو ُحيرم 

فَيْجزي  ،حد امليقات والفعلويتّ  ،العمرة يف أعمال احلجّ  درج أعمالُ نفتالشروع يف الطواف، 
، وال يزيد على ما يفعله ُمفرُِد احلّج. وحلق واحد ،وسعي واحد ،طواف واحد عنهما
ً؛ ألنّه قـََرَن بني احلّج والعمرة، أي: مجع بينهما يف ا ىيسمّ  ذيب قار إلحرام. ينظر: 

، والتقريرات ٣٦٠، ومعجم لغة الفقهاء حرف: القاف ص: ٤/٨٣األمساء واللغات 
 ، واملراجع السابقة.٤٧٦السديدة ص: 

   .٤/٤٠٢  فصل: يف طواف الوداع ،اتاملهمّ  )٢(
 (أ). ليس يف )٣(
موع  )٤(  .٨/٨٤ا
 .٣/٩٢الروضة  )٥(
  .٤/٤٠٣ اتاملهمّ  )٦(



 

      ٣٤٦ 
 

: الَ قَ  )١( - الَعَشَرةِ  َحدِ أَ  - ا َعْن طَْلَحَة بِن ُعبَـْيِد هللاِ نَ يْـ وَ رَ وَ  ه: [قول(

 َال وَ  ،)٥()٤(ْدَحرَ أَ ( َال وَ  ،)٣(ْحَقرَ  أَ َال وَ  )٢(،ْصَغرَ الشَّْيطَاُن أَ  يَ ؤِ ا رُ مَ   :ملسو هيلع هللا ىلصوُل ِهللا سُ َقاَل رَ 

  ].  )٧(ُه ِيف يـَْوِم َعَرَفةَ نْ مِ  )٦(ظَ يَ غْ أَ 

                                                      
جلّنةالعشرة املبشرو  )١(  جلّنة، وهم:ملسو هيلع هللا ىلص الذين بّشرهم ملسو هيلع هللا ىلص النّيب  من أصحاب مجاعة :ن 

وعلي بن  -٤وعثمان بن عّفان،  -٣وعمر بن اخلطّاب،  -٢أبو بكر الصديق،  -١
وسعد بن أيب وقّاص،  -٧، امَعوّ الزُّبْري بن الو  - ٦وطَْلَحة بن ُعبيد هللا،  -٥أيب طالب، 

وسعيد  -١٠،  وأبو ُعبَـْيَدة عامر بن عبد هللا بن اجلّرَّاح -٩وعبد الرمحن بن َعْوف،  -٨
ب: يف اخللفاء   . ينظر: سنن أيب داود أّولبن زيد رقم  ٧/٤٦كتاب السنة، 

)، ٣٧٤٧رقم ( ٦/١٠١ب: مناقب عبدر الرحم بن عوف )، وسنن الرتمذي ٤٦٤٩(
ب: أبو عبيدة بن جرّ وس )، ٨١٣٩رقم ( ٧/٣٢٨اح نن الكربى للنسائي كتاب املناقب، 

 ).٦٩٩٣رقم ( ١٥/٤٥٤عن مناقب الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص : إخباره وصحيح ابن حّبان كتاب
  .٢/٥٩٤نظر: شرح الزرقاين على املوطأ ي .أذلّ  :هنا رغَ صْ أَ  معىن )٢(
 املرجع نفسه.. ينظر: ه عند الناس حقري أبداً ألنّ  ؛وأهون عند نفسه ذلّ أ: أي: رقَ حْ أَ  )٣(
 ،والطرد إهانة ،ةوشدّ  وهو الدفع بعنف :رحْ الدَّ من أبعد عن اخلري، أي: : رحَ دْ أَ  )٤(

ينظر:  .]١٨األعراف: [ چڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱچله تعاىل: قو  ومنه ،وإبعاداً  ،وإذالالً 
ب: فضل يوم عرفة شرح السّنة للبغوي يف   ، والتفسري القرطيب ٧/١٥٨كتاب: احلّج 

ب: الراء، فصل: الدال ص: ٧/١٧٦  .٣٩١، والقاموس احمليط 
 بياض يف (ب). )٥(
اين على املوطأ ينظر: شرح الزرق .وهو أشّد احلنق بكبده، حميطاً : أشّد غيظاً، ظيَ غْ أَ  )٦(

٢/٥٩٤. 
َِّ َعِن الذُّ ... ة احلديث: تتمّ  )٧( نُوِب َوَما َذاَك ِإالَّ ِلَما يَرى ِمْن تـَنَـزُِّل الرَّْمحَِة، َوَجتَاُوِز ا

رََأى يـَْوَم َبْدٍر؟ فَقاَل: َأَما ِإنَُّه َقْد  نْ ِقيَل: َوَما رََأى مِ يـَْوَم بَْدٍر، فَ  نْ أَى مِ اْلِعظَاِم، ِإالَّ َما رَ 
 ،هم للقتاليصفّ أي: يقودهم، : يـَزَُع اْلَمالَِئَكةَ و .يـَزَُع اْلَمَالِئَكَة. وَ هُ وَ  ِجْربِيَل 

، ومنه قوله تعاىل: يف الصفّ  أو يتقّدم ،ويتأّخرأ، ومينعهم أن خيرج بعضهم عن بعض
ينظر: شرح . ]١٧[النمل:  چٱٱڑڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱڈٱٱژٱٱٱژٱٱچ



 

      ٣٤٧ 
 

   

                                                      

ب: فضل يوم عرفة السّنة للبغو  الكّشاف للزيلعي  أحاديثختريج و ، ٧/١٥٨ي يف احلّج 
حممد فؤاد عبد الباقي  ، وتعليق٥٩٥-٢/٥٩٤، وشرح الزرقاين على املوطأ ٣٣-٢/٣٢
  .٦٢٧- ٢/٦٢٦، وختريج أحاديث إحياء ١/٣٢٢



 

      ٣٤٨ 
 

ا هو وإمنّ  ،وال هو صحايبّ  ،ليس طلحة هذا أحد العشرة قال العراقي: ش: 
بعيٌّ ثقةٌ  - بفتح الكاف  - )١(َكرِيزُعبيد هللا بن   طلحة بن  ،)٢(وثـََّقُه أمحد ،وهو 

  . )٣(وغريُه

  ، )٤(املوطأوهذا احلديث رواه مالك يف 
   

                                                      
أبو  ،الكعيب ،اعيزَ بن جابر بن ربيعة بن هالل اخلُ ، ريزبيد هللا بن كَ بن عُ  طلحة )١(
 ،وعائشة ،الدرداء وأمّ  ،وأيب الدرداء ،ابن عمر :روى عن .ويقال املصري ،الكويف مطرفـال

وفضيل  ،وعاصم األحول ،محيد الطويل :وعنه .من أقرانه والزهري وهو ،واحلسني بن علي
رقم  ٤/٤٧٤. ينظر: اجلرح التعديل البن أيب حامت كان قليل احلديثو  .وغريهم ،بن غزوان

ذيب التهذيب ٢٤٧٧رقم ( ١/٥١٤)، والكاشف ٢٠٨٣(  ).٣٦رقم ( ٥/٢٢)، و
 ).٢٠٨٣رقم ( ٤/٤٧٤ينظر: اجلرح والتعديل  )٢(
 ):٣٠٢٨رقم ( ٢٨٣ص: قال احلافظ يف التقريبو  ن.اوابن حبّ  ،معني وابن ،النسائيك )٣(

، وختريج أحاديث ١٢٨للعراقي ص:  ذيل ميزان االعتدالينظر:  . ثقة، من الثالثة 

 .٣٣-٢/٣٢الكّشاف 
باحلجّ  :، كتاب١/٥٦٤مالك يف املوطأ  رواه )٤( )، وعبد ١٢٦٩( رقم، جامع احلجّ  :، 

ب١٨-٥/١٧ف الرزاق يف املصنّ  ، )٨٨٣٢(رقم ، فضل احلجّ  :، كتاب املناسك، 
ب: يف  )، والبيهقي يف فضائل األوقات٢٧٦٢رقم ( ٤/٣٢١والفاكهي يف أخبار مّكة 

ب: فضيلة   )، وشعب اإلميان١٨٢رقم ( ١/٣٥٥فضل يوم عرفة  كتاب: املناسك، 
من وجه  يَ وِ هذا مرسل حسن، ورُ  )، قال البيهقي: ٣٧٧٥رقم ( ٥/٤٩٨احلجر األسود 

للمّتقي  كنز العمال. ينظر:  ملسو هيلع هللا ىلص  آخر ضعيف عن طلحة، عن أيب الدرداء، عن النيبّ 

حتقيق  لتربيزيلاملصابيح  )، ومشكاة١٢١٠٦، و١٢١٠٥رقم ( ٧٣- ٥/٧٢اهلندي 
 .)٢٦٠٠رقم ( ٢/٧٩٨لأللباين 



 

      ٣٤٩ 
 

نّ وفيه تص    .بن َكرِيزُ اه ريح 

يف إرسال هذا  كٍ : ال خالف عن مالالتمهيديف  )١(وقال ابن عبد الربّ 

  )٣().)٢(احلديث

ىل  الصَّالَتـَْنيِ إِ ْأِخْريِ تَ ْطَلُقوا اْلَقْوَل بِ َحابَِنا أَ صْ مثَُّ ِإنَّ اْجلُْمُهوَر ِمْن أَ  قوله: [
  ].  )٤(اءِ لِعشَ لِ  ارِ يَ تِ فـَْوَت َوْقِت االخْ  َخيْشَ  ا ملَْ ُمهَا مَ رُ خِّ يـُؤَ  :اَل َمجَاَعةٌ قَ وَ  .ُمْزَدِلَفةِ ـال

 )٥(األمعليه الشافعي يف  هذا القيد نصّ  : اتاملهمّ قال يف ش: 

  )٦(.فضًال عن إطالقه  ،إمامنا مبخالفة غريه وال اعِتَباَر مع نصّ  ،اإلمالءو

   

                                                      
: من كبار مراملالكي، أبو ع النمري القرطيبّ  يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الربّ  )١(

ورحل رحالت  هـ، ٣٦٨سنة  قال له: حافظ املغرب. ولد بقرطبة. يحّفاظ احلديث، مؤرّخ
يف  االستيعاب، والدرر يف اختصار املغازي والسريطويلة يف األندلس. من كتبه: 

ترجم  االنتقاء يف فضائل الثالثة الفقهاء، وع بيان العلم وفضلهجامتراجم الصحابة، و

، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدبه مالكاً، وأ حنيفة، والشافعّي، و

. توّيف التمهيدوهو اختصار  االستذكار يف شرح مذاهب علماء األمصارو

سري أعالم النبالء ، و ١٣٥- ٨/١٢٧هـ. ينظر: ترتيب املدارك  ٤٦٣ ةنسبشاطبة 
 .٨/٢٤٠، واألعالم للزركلي ١٧٧-١/١٧٦الزكّية ، وشجرة النور ١٦٣- ١٨/١٥٣

 .٦/١٣٩التمهيد  )٢(
مثَُّ ِإنَّ  [ما بني القوسني من هذه اجلزئية متأّخرة يف (ب) عّما بعدها من قول النووي:  )٣(

 إىل آخره....] َحابَِناصْ اْجلُْمُهوَر ِمْن أَ 
يل ثُلث الليل. ينظر: إ الشَّفق األمحر من مغيبعند الشافعّية:  لعشاءلِ الختيار وقت ا )٤(

موع   .١/٤٢٤، وحتفة احملتاج ١/٣٠٠، ومغين احملتاج ٣/٣٩ا
 .٢/٢٣٣األّم  )٥(
  .٤/٣٥١: املهّمات )٦(



 

      ٣٥٠ 
 

  .] نِ وَال قَ  هِ يْ فِ ؟ ُسنَّةٌ  وْ أَ  َوَهْل ُهَو َواِجبٌ  .ُسكٌ ُت نُ ِبيْ مَ ـَوَهَذا ال قوله: [

  )١(. األظهر: وجوبه : الروضةقال يف  ش:

  .] بـَْعَد الصُّْبحِ  )٢(َُْخُذهُ  :َوِقيلَ  قوله: [

ه فقد رأيتُ  ،هو الصواب نقالً ودليالً  )٣(هذا الثاين : اتاملهمّ قال يف  ش:

   .اإلمالءو، )٤(األميف منصوصاً عليه 

   ،سناد صحيح )٦(والبيهقي، )٥(وروى النسائي
   

                                                      
 .٤/١١٣احملتاج  ينظر: حتفة. املعتمدوهو  .٣/٩٩الروضة  )١(
لليل عند اجلمهور،  )٢( أي: يستحّب أن يكون أخذه للحصى من املزدلفة لرمي اجلمرة 

 .٣٠٢وقيل: بعد الصبح. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: 
 أي: أخذه بعد الصبح. )٣(
 .٢/٢٣٤األّم  )٤(
ب: التقاط احلصى  )٥(  رقم ٤/١٧٨السنن الكربى للنسائي كتاب: املناسك، 
ب: ٤٠٤٩( ب: ٤٠٥١رقم ( ٤/١٧٩ قدر حصى الرمي)، و )، ويف السنن الصغري 

ب: ٣٠٥٧رقم ( ٥/٢٦٨ التقاط احلصى )،  ٣٠٥٩رقم ( ٥/٢٦٩ قدر حصى الرمي)، و
 .كّلها من رواية ابن عباس، ال فضل بن عّباس 

ب: )٦( رقم  ٥/٢٠٧، أخذ احلصى لرمي مجرة العقبة وكيفية ذلك السنن الكربى للبيهقي 
ما يفعل املرء بعد الصفا واملروة وما  :بكتاب: املناسك،  هالسنن الصغري ل)، و ٩٥٣٤(

) من رواية عبد هللا بن ١٦٨١رقم ( ٢/١٩٠ يفعل من أراد احلج من الوقوف بعرفة وغريها
 .عباس عن أخيه فضل 



 

      ٣٥١ 
 

 ، )١(]ىصً  حَ ِيل  طْ قِ تَ الْ [ : َغَداَة يـَْوِم النَّْحرِ قال للفضل بن عباس  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أنّ 

  )٤(. )٣(  )٢(فـََلَقْطُت َلُه َحَصَياٍت ِمْثَل َحَصى اخلَْْذفِ 

   

                                                      
ذا اللفظ يف كتب احلديث،  )١( لكربى لفظه عند سنن او كذا يف النسختني، ومل أجده 

،  َهاِت، اْلُقْط ِيل ، وعند سننه:  َهاِت، اْلُقْط ِيل  ْط ِيل قِ تَ َهاِت، الْ للنسائي: 

 . َفاْلَقْط ِيل َحًصى، َهاتِ ويف سنن الكربى والصغري للبيهقي، وغريه: 
ابن عّباس: : قال - ) ٩٥٣٤رقم ( ٢٠١/ ٥كما يف سنن الكربى للبيهقي   –ومتامه  )٢(

َهاِت َفاْلُقْط ِيل   :غداة يوم النحر ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللايل اس قال: قالضل بن عبّ حّدثين الف

َِْمثَاِل   :فقال ،ْذِف فـََوَضْعتُـُهنَّ يف يدهى اخلَْ حصيات مثل حص ْطُت لهفـََلقَ  ، َحًصى

ينِ َوإِ  ،َِْمثَاِل َهُؤَالءِ  ،َهُؤَالءِ  َلُكُم اْلغُُلوُّ ِيف الدِّ َا َأْهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ ُكْم َواْلغُُلوَّ فَِإمنَّ َّ . 
رقم  ٥/٢٩٨) عن ابن عّباس، و١٨٥١رقم ( ٣/٣٥٠اإلمام أمحد يف مسنده  ورواه )٣(
) مع الشّك من أحد الرواة، إّما عن ابن عّباس، أو عن الفضل، والفاكهي يف ٣٢٤٨(

 يف سننه )، وابن ماجه٢٦٣٩( رقم ٤/٢٨٨مىن من ملسو هيلع هللا ىلص نزل النّيب أخبار مّكة، ذكر م
التقاط  :ب )، وابن خزمية يف صحيحه٣٠٢٩رقم (  ٤/٢٢٨ قدر حصى الرمي :ب

يف صحيحه كتاب: ابن حّبان )، و ٢٨٦٧رقم ( ٤/٢٧٤ احلصى لرمي اجلمار من املزدلفة
ب: رمي مجرة  العقبة  املستدرك كتاب: )، واحلاكم يف٣٨٧١(رقم  ٩/١٨٤ احلّج، 

. والطرباين يف الكبري )، كّلهم من رواية ابن عّباس١٧١١رقم ( ١/٦٣٧املناسك 
. من حديث ابن عباس، عن الفضل بن عباس )٦٨٨ -٦٨٦(، رقم ٢٧٣، ١٨/٢٧٢

(أي: عبد هللا عن أخيه وروايته : ٢/٥٦٤افظ ابن حجر يف التلخيص احلبري قال احل

.  حينئذٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الفضل هو الذي كان مع النيبّ  فإنّ  ،ابيف نفس األمر هي الصو الفضل) 

ب: ما جاء يف رمي ، ينظر: صحيح موارد الظمآ إسناده صحيح على شرط مسلمو  ن، 
 ،)١٢٨٣رقم ( ٣/٢٧٨)، وسلسلة األحاديث الصحيحة ٨٤٠(رقم  ١/٤١واخللق 

  .٣/٣٥١عليق حمّققي مسند اإلمام أمحد تو 
  .٤/٣٦٢ اتاملهمّ  )٤(



 

      ٣٥٢ 
 

  .] ِمَن اْلَمْسِجدِ  )١(هُ رَ كْ َلِكْن يُ  قوله: [

بتحرمي إخراج جزء من  بشرح املهذّ قد جزم يف  : اتاملهمّ قال يف  ش:

 أن يقول قائل: إّال  ،)٢(م برتابهوحترمي التيمّ  ،وغريه ،وتراب ،وحجر ،كحصاة ،املسجد
ا :مراده   املرمى وأعادها إليه.  أخذها من مثّ  ،ما إذا أخرجها ورمى 

  )٣(.وتقديره: فَنفُس اإلخراج حرام  وهو يف غاية الُبعد من كالمه،

ما كان من أجزاء  ،م بهالذي حيرم إخراجه والتيمّ  نّ  : اخلادميف  أجابو

  .  )٥()تعارض(فال  فيه، قصد فرشأو لِ )٤( ،دخل فيه بريحٍ ال الذي أُ  ،املسجد
   

                                                      
ْن  املسجد، أي: أخذ احلصى من )١( فرشه أحٌد به من غري يكون إذا مل يكن من أجزائه 

ألخذ  ينظر: حاشية ابن حجر على اإليضاح ص:  حرم.وإّال  ،وقف، وعلم منه الرضا 
٣٩٩.   

موع  )٢(  .٢/١٧٩ينظر: ا
  ).مع تصّرف.  (٣٦١- ٣٦٠: اتاملهمّ  )٣(
 أ]./٣٦[ )٤(
 يف (ب): معارض. )٥(



 

      ٣٥٣ 
 

  )٣(. )٢(صرحياً يف ذلك جتْده ؛)١("هشُ فـَرْ ه نّ أل" رافعي:وانظر إىل قول ال قال: 

  .] شِّ َوِمَن احلَ  قوله: [

ه يف اللغة: شني املعجمة: املرحاض. وأصلُ لو ،هو بفتح احلاء املهملة ش:
  .يف البساتني تهاالعرب كانت تقضي حاجّ  ألنّ  ؛هذا املعىنطلق على أُ  مثّ  ،)٤(ستانالبُ 

  .] ِع النَِّجَسةِ اضِ وَ َوِمَن اْلمَ  قوله: [

 ؛خوذ ِمنهاإذا غسل املأ إطالقهم يقتضي بقاء الكراهة : اتاملهمّ قال يف ش: 

ه من مكاٍن ُمستَـْقَذرٍ  َّ ّ  :دهويؤيّ  ،ِألَخِذه إ غسل اجلمار قبل  م نصُّوا على استحبابأ
ا    ،)٥(ع جنس أم الخذها من موضسواء أ ،الرمي 

   
                                                      

 يف (ب): فرسه. )١(
، أي: أخذه من املسجد؛ ألنّه فرشه يكره و  : ٣/٤٢٢قال الرافعي يف فتح العزيز  )٢(

ألّن أحجاره فرشه، يكره تعطيل فرش املسجد، وهذا على ما كانت عادة مساجد احلجاز، 
غريه، وال حيرم  يفرشون فيها احلصى عوضاً عن احلصر، فاحلصى فيه كان مبثابة احلصر يف

بداية الفصل الرافعي والروضة (من خادم ، و ٤٥١/ ٧ينظر: كفاية النبيه  إخراج احلصري.
اية الفصل احلادي عشر يف حكم إحرام الصيب ) للزركشي، حتقيق: الرابع يف الطواف إىل 

 القرى (مّكة املكّرمة) ، يف جامعة أمّ الدكتوراهرسالة  ،٣٦٤ص: ، سعيد بن فايز االكليب
 .ه ١٤٣٧-١٤٣٦سنة/ 

 املرجع نفسه. )٣(
، واملصباح ٧٣ينظر: خمتار الصحاح ص:  .ُحّشان :مجعهويسّمى بيت اخلالء،  )٤(

 .١/١٨٠، ومعجم لغة الفقهاء حرف: احلاء )ح ش ش مادة: (  ١/١٣٧
؛ همل أزل أعمله وأحبّ  ،وال أكره غسل حصى اجلمار بل: اإلمالءيف  قال الشافعي )٥(

 األمّ وقّيده يف  يزيده إذا كان طاهراً إّال خرياً، ويزيل النجاسة عنه إن كان جنساً. ه الألنّ 

: ينظر. يف جناسته؛ لئال يُنّجس اليد، واإلزار أو شككّ  -بجنساً،  -أكان احلصى ن  
موع  ،٢٣٦-٢/٢٣٥األّم    .٣٧٧، واخلادم ص: ٨/١٣٩وا



 

      ٣٥٤ 
 

ا "يكره :قوهلم يصحّ لكان يلزم أن ال  ،فلو مل تبق الكراهة بعد الغسل مع  ،"الرمي 
  )٢(. )١("الغسل "يستحبّ  :قوهلم

 ،نّص عليه الشافعي ،وهو احللّ  :وأمهل موضعاً آخر يكره األخذ منه قال: 

  )٤(. )٣(بشرح املهذّ ونقله عنه يف 

 ،َوَما َملْ يـُتَـَقبَّْل ُتِركَ  ،عَ رُفِ  لَ بِّ قَاَل: ما تـُقُ   اسٍ َعبَّ  نِ رُِوَي َعِن ابْ  قوله: [
  ].  ْنيِ لَ بَـ َوَلْوَال َذِلَك َلَسدَّ َما بـَْنيَ اجلَ 

  ، )٥(أخرجه األزرقيش: 
   

                                                      
ن أهل العلم، كعطاء، ومالك، . وأنكر غسلها كثري ميغسلها طاووس كان و  )١(

وهو املختار، والغسل مع  : ٣٦٧والثوري، وابن املنذر. قال الزركشي يف اخلادم ص: 

، ٣/٣٢٧. ينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء الطهارة حيتاج يف استحبابه إىل دلليل 

موع للنووي  ، والتوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ٣/٢٦٥، والذخرية ٨/١٥٣وا
٣/٣٠. 
  .٤/٣٦١ اتاملهمّ  )٢(
، ونّص الشافعي يف أربعة مواضعوعن األصحاب كراهة أخذها من  ،عنهالنووي نقل  )٣(

موع ٢/٢٣٤ّل. ينظر: األّم األّم على ثالثة دون ذكر احل  .٨/١٣٨، وا
  .٤/٣٦٠ اتاملهمّ  )٤(
ريخ مّكة لألزرقي  )٥( ، وأخبار مّكة له، يف ذكر رفع حصباء ٥٧٢-٢/٥٧١ينظر: 

)، من طريق ابن ُخثيم عن أيب طفيل، ٩٧٣رقم ( ٢/٧٧٣)، و٩٧١رقم ( ٢/٧٧٢اجلمار 
رمى يف اجلاهلية واإلسالم، كيف ال تكون له:  أ الطفيل، هذه اجلمار تُ  قلتُ قال: 

 ً ا ملكاً عاىل وكّ هللا ت عنها ابن عباس فقال: إنّ  قال: سألتُ ف !الطريق؟ دّ سُ تَ  هضا ، فما ل 
 . نيَولوال ذلك لسدَّ ما بني اجلبلَ  . وليس فيه:  ل منه ترك، وما مل يتقبّ عفِ ل منه رُ تقبّ 



 

      ٣٥٥ 
 

وي من حديث أيب سعيد . ورُ عن ابن عباس موقوفاً  هو مشهور : يقهبيالال . ق)١(وغريه
   ،)٣(ومن حديث ابن عمر مرفوعاً  ،)٢(اخلدري مرفوعاً 

                                                      
والفاكهي يف  )،١٥٣٣٦رقم ( ٣/٣٩٩ أخرجه ابن أيب شيبه يف مصّنفه كتاب: احلجّ  )١(

قُبل أخبار  ب: حصى اجلمار، أنّه يُرفع إذا ُ )، ٢٦٤٩رقم ( ٢٩٣-٤/٢٩٢مّكة 
ب: أخذ احلصى لوالبيهقي  رقم  ٥/٢٠٩رمي مجرة العقبة، وكيقّية ذلك يف السنن الكربى 

ب: ملّخصاً له )، ويف السنن الصغري ٩٥٤٣( ما يفعل املرء بعد الصفا ، كتاب: املناسك، 
لفاظ خمتلفة. وقد يقال:  ةوه من ثالث طرق موقوف)، أورد١٦٨٣رقم ( ٢/١٩٠ واملروة

، وحينئٍذ، فحيث صّح عن ابن هذا احلديث يف حكم املرفوع؛ ألنّه ال يقال من قبل الرأي
. ينظر: ، كما يف نقل الفاسي، ويؤيّده احلسّ ملسو هيلع هللا ىلص، وجب القول بصحته عن النّيب عباس

 .٤٠٠حاشية ابن حجر على اإليضاح ص: 
كتاب: )، والدارقطين يف سننه  ١٧٥٠رقم ( ٢/٢٠٩ املعجم األوسط خرجه الطرباين يفأ )٢(

ب: املواقيت  كتاب: احلّج   )، واحلاكم يف مستتدركه ٢٧٨٩رقم ( ٣٧٥- ٣/٣٧٤احلّج، 
ب: أخذ احلصى لرمي مجرة العقبة، ، والبيهقي يف السنن الكربى )١٧٥٢رقم ( ١/٦٥٠

: أبو سعيد اخلدري  قالقي: )، ولفظه عند البيه٩٥٤٥رقم ( ٥/٢١٠وكيفّية ذلك 

ّ  يـُْرَمى هذه اْألحجار اليت !قلنا:  رسول هللا َقِعرُ ا ُحيَْمُل فـَُيْحَسُب أ ِإنَُّه َما  : قال، ا تـَنـْ

َها يـُْرَفعُ  يف سنده يزيد بن سنان التيمي، و  . ْجلَِبالِ َوَلْوَال َذِلَك َلَرَأيـْتَـَها ِمْثَل ا ،تـُُقبَِّل ِمنـْ

واحلافظ  ،ووافقهم الذهيب ،ضّعفه أمحد، وعلّي بن املدين، والبيهقي، وغريهم، وتركه النسائي
ملرتوكابن حجر. ومع ذلك، صّحح احلاكم إسناده وقال:   .يزيد بن سنان ليس 

. على أيب ٣٩٦ص:  - قرىلقاصد أّم ال كما يف القرى-وأخرجه سعيد بن منصور موقوفاً 
، ٩/٢٦٦ينظر: اجلرح والتعديل   أيَته أطول من ثبرير ولوال ذلك، لوقال:  سعيد 

 .٨٥٧، وتقريب التهذيب ص: ٧٩- ٣/٧٨، ونصب الراية ٣/٢٧٩والكاشف 
عبد هللا بن  من طريق -كما يف نصب الراية   – ةأبو نعيم يف دالئل النبوّ  - ١أخرجه  )٣(

فعع ،امالعوّ  عن ،خراش من طريق  ٣/٣٨٣ يف الكامل وابن عديّ  - ٢ ،عن ابن عمر ،ن 
فع ،ط بن احلارثواسِ عن  ،عبد هللا بن خراش  ابن عدي: إسناد فيعن ابن عمر، ف ،عن 

 الزيلعيورّد .  ة ما يرويه ال يتابع عليهعامّ قال: ، أعّله ابن عدي و ط بن احلارثواسِ 



 

      ٣٥٦ 
 

   

                                                      

 :وقع يف دالئل أيب نعيم قال احلافظ: و .  و نعيمبعه العّوام، كما رواه أبفقد  قال: ف

 ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول هللا ولفظ أيب نعيم عن ابن عمر .  فا أعلم ،ام بدل واسطالعوّ 

يف ختريج والدراية  ،٧٩- ٣/٧٨نصب الراية ينظر: .  َما قُِبَل َحجُّ اْمِرٍئ إالَّ رُِفَع َحَصاهُ 

  .٢/٢٦ أحاديث اهلداية
يف ذكر حصى اجلمار   أخرجه األزرقي يف أخبار مّكة موقوفاً، وُرِوَي عن ابن عمر 

حصى اجلمار  :ذكر، )، والفاكهي يف أخبار مّكة له٩٧٥رقم ( ٢/٧٧٤ كيف يرمى به
هللا ِمن امرئ حّجًة   ما قَِبلَ هللاإنّه و ظهما: )، ولف٢٦٥٩رقم ( ٤/٢٩٥ لَ بِ أنه يرفع إذا قُ 

ارث الكويف األعمى نفيع بن احلأبو داود اً، فيه ، وإسناده ضعيف جدّ   رفع حصاهإّال 

. وروى )٧١٨١رقم ( ٥٦٥، كما يف تقريب التهذيب ص: وهو مرتوك، )مشهور بكنيته(
. ينظر: أخبار مّكة للفاكهي  فاً عن عمر بن اخلطّابه موقو الفاكهي يف الباب مثل

 ).٢٦٥٦رقم ( ٤/٢٩٤



 

      ٣٥٧ 
 

   )١( . وإسنادمها ضعيف

: وقد أخرب شيخنا أبو نعمان شرح التنبيهالطربي يف  بّ احملقال  قال الفاسي: 

شاهد ارتفاع  :هأنّ  – )٢(يخ احلرم الشريف ومفتيهش - التِّْربِْيزِيّ  بن أيب بكر حامدبشري 
 ً   )٤(.)٣(احلجر عيا

 ،فاقتضى قياس العقل ،ةً مرّ  )٥()نتُ مخّ (قد الدين:  شيخنا القاضي جمدّ وقال 
أن يكون  ،مي اجلمارفيها البيت، ورُ  ألعوام اليت حجّ وا ،وعدد السنني ،واحلساب

يف مثلها يف وجه  ساحة مخسني ذراعاً مجرة من احلصى ما يوازي م عند كلّ  )٦()رتاكمال(
 ّ  من أسراره كرمي  وجل فيها سرّ   عزّ األرض، ويرتفع يف العلو ارتفاع جبل ثبري، ولكن ِ

  )٧(. انتهى .ال إله سواه ،اتاخلفيّ 

                                                      
 ة ذلكوكيفيّ  ،أخذ احلصى لرمي مجرة العقبة :بالسنن الكربى كتاب: احلّج،  )١(

 ).٩٥٤٥رقم ( ٥/٢١٠
 –الطاليب اجلعفري  أبو النعمان اهلامشي ، بشري بن حامد بن سليمان،اإلمام جنم الدين )٢(

ابن تفّقه على  الصويف الفقيه.الشافعي  ،التربيزي–نسبة إىل جّده األعلى جعفر الطّيار 
ظر وأفىتحفظ املذبن اجلوزي، و الربيع، وابن طربزد، وا . من  هب واألصول واخلالف، و

هـ. ينظر: سري أعالم النبالء  ٦٤٦سنة  توّيف  .الغيان يف تفسري القرآنكتبه: 

سرين طبقات املفّ و ، ١٣٤- ٨/١٣٣للسبكي  الكربىطبقات وال، ٢٥٦- ٢٣/٢٥٥
 .٤٠-٣٩للسيوطي ص: 

(أي: احلافظ  قال شيخنا :  ٥٨٤ص:  ملقاصد احلسنة األلسنة قال السخاوي يف  )٣(

مّ  من ذلك العجب، كنتُ  : وأ شاهدتُ ابن حجر) ، وال أرى ثرياً ل فأراهم يرمون كأ
 . اً  شيء يسري جدّ يسقط منه إىل األرض إّال 

 .٣٩٧ينظر: القرى ص:  )٤(
 بياض يف (ب). )٥(
 سقطت من (ب). )٦(
  .)(مع حذف ١/٥٩٦شفاء الغرام  )٧(



 

      ٣٥٨ 
 

  .] َفِهَي َأْربـََعةٌ  ،ُة يـَْوَم النَّْحرِ وعَ رُ شْ مَ ـَأمَّا اَألْعَماُل الوَ  قوله: [

 على أنّ  الشافعي نصّ  ألنّ  ؛لصالة العيدِ ض مل يتعرّ  : اتاملهمّ قال يف ش: 

  )٣(. )٢(له صالة العيد )١()عرَ شْ يُ (ال  احلاجّ 

ّ صرّ  : اخلادمويف  ا فُرادى فقال: واحلجيج مح القاضي احلسني  - يفعلو

جلماعة صالة العيدوا ال يصلّ وإن كان  ،ها ُفرادىو هلم أن يصلّ  فعند يستحبّ  -  ون 
  )٤(.فيغتسلون للصالة 

َقى الرَّْمُي إِ  قوله: [ َقى ِإىل طُُلوْ  :َوِقيلَ  ،)٥(وِب الشَّْمسِ ىل ُغرُ َويـَبـْ   ].ِع الَفْجرِ يـَبـْ

 ،)٧(عدم االمتداد تلك الليلة :الرافعي )٦([تصحيح] : اتاملهمّ قال يف  ش:

 املناسكخالف يف  مثّ  ،)٩(املناسك الكربى ويف، )٨(الروضةبعه عليه النووي يف 

                                                      
 يف (ب): شرع. )١(
ّ  ؛ي أهل مىن صالة األضحى، وال اجلمعةوال يصلّ : ١/٢٧٤األّم قال  )٢( ا أل

 .مبصر ليستْ 
  .٤/٣٧٠ اتاملهمّ  )٣(
ب االستسقاء). وحتقيق:  )٤( اية  اخلادم (من أّول الشرط اخلامس من شرائط اجلمعة إىل 

، رسالة ماجستري، يف جامعة أّم القرى (مّكة املكّرمة) سنة/ ٥١٣عبد العزيز اخلضري، ص: 
 ه. ١٤٣٦

 .٣١٢- ٣٢٢صاح ص: منت اإليضاح مع اإلفأي: من يوم النحر. ينظر:  )٥(
 وأنسب للسياق. املهّماتيف (أ): فصّحح، وما أثبته من (ب) موافق ملا يف  )٦(
م التشريق بعد يوم النحر. ينظر:  )٧( ّ فتح العزيز أي: الليلة احلادية عشرة من أّول أ

٣/٤٢٧. 
 .٣/١٠٣ينظر: الروضة  )٨(
 كما يف نّص املشروح. )٩(



 

      ٣٥٩ 
 

ّ  املذكورة أيضاً يف الكالم على فوات هذا الرمي جيوز فعله  فذكر أنّ  ،م التشريقرمي أ
ّ  ،لليل قي أ    )٢(. ووافقه عليه أيضاً غريه ،)١(ويكون ذلك أداءً  ،م التشريقويف 

 أنّ  ،وغريه)٣( ،الرافعي: ذكر قولتأن  لكقال ابن الرفعة:  : اخلادمويف 

ّ  ،أو الثاين ،لالرمي إىل اليوم األوّ هذا الصحيح فيما إذا أخَّر   ،م التشريقأو الثالث من أ
  الوقت ال خيرج مبا ذكر.  على أنّ  وهذا يدلّ  ،وقع أداءً 

بياُن  :املراد به )٤(سيأيتما و  ،وقت االختيار خروج :ناهاملراد  نّ إوجيوز أن يقال: 
  تكون للرمي ثالثة أوقات:  وحينئذٍ  ،زَوقِت اجلوا

 .: وهو بعد طلوع الشمس إىل الزوالوقت فضيلة - ١
 .: وهو من الزوال إىل الغروبووقت اختيار - ٢
ّ ووقت جواز - ٣   )٦(. )٥(لمن مل يتعجّ  م التشريق يف حقّ : وهو إىل آخر أ

   

                                                      
اراً  إذا ترك شيئاً  : ٣٦٦فصاح ص: قال يف منت اإليضاح مع اإل )١(  ،من الرمي 

ّ  ،فريميه ليالً  ،ه يتداركهأنّ  :فاألصحّ  أو  ،سواء تركه عمداً  ،م التشريقأو فيما بقي من أ
 . ال قضاء، ه أداءأنّ  :فاألصحّ  ،، وإذا تداركه فيهاسهواً 

 .٤/٣٧١ اتاملهمّ  )٢(
 /أ].٣٧[ )٣(
م التلرمي ا تداركيف أي:  )٤( ّ  .٤٤١-٣/٤٤٠. ينظر: فتح العزيز شريق إذا تركأ
 .٤٦٥-٧/٤٦٤كفاية النبيه  )٥(
اية الفصل احلادي بداية الرافعي والروضة (من خادم )٦( الفصل الرابع يف الطواف إىل 

 ،٤٠٦- ٤٠٥ص: ، سعيد بن فايز االكليب) للزركشي، حتقيق: عشر يف حكم إحرام الصيب
 .ه ١٤٣٧- ١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/   جامعة أمّ ، يفالدكتوراهرسالة 



 

      ٣٦٠ 
 

  .رهإىل آخ ] َفَال آِخَر ِلَوْقِتِهَما ،وأمَّا احلَْلُق والطََّوافُ  قوله: [

ْ  : اتاملهمّ قال يف  ش: ّ خري أسباب التحلّ هذا يشعر جبواز  م ل إىل خروج أ

ْ  بشرح املهذّ ح يف وبه صرّ  ،احلجّ  وطواف اإلفاضة عن هذا  ،خري احللقفقال: يكره 

ْ  ،اليوم ّ  خريمها عنو ولكن  ،ة قبل ذلك أشدّ وخروجه من مكّ  كراهة،  م التشريق أشدّ أ
ْ رماً حّىت وال يزال حمُ  ،ال آخر لوقتهما   )١(.لكبذيت  

ه: ه قال ما نصّ فإنّ  ؛فواتالويشكل على هذا ما ذكره فيه أيضاً يف الكالم على 
أن  )٤(الفواتصاحب ل ليس :وغريهم ،)٣(واملاوردي ،والدارمي ،)٢(حامدقال الشيخ أبو 

 .)٥(وابتداؤه ال يصحّ  ،كابتدائهرام  استدامة اإلح ألنّ  ؛قابلةإىل السنة العلى إحرامه  يصرب
   ،)٧(نصّ العن  )٦()هنا(أبو حامد  هونقل

   

                                                      
موع  )١(   .٨/٢٢٠ا
/، والشيخ أبو حامد االسفراييين وآراؤه الفقهّية يف ١٢٥ينظر: التوّسط والفتح /ق  )٢(

 .١١٢٤العبادات ص: 
 .٤/٢٣٨ينظر: احلاوي  )٣(
ً  :لغةً  الفوات )٤( ومنه  ،فعله واألصل فات وقتُ  .وفات األمر ،فَاَت يـَُفوُت فـَْوً َوفـََوا

  .زهوَ عْ وفاته الشيء أَ  .فعل فيهومل تُ  ،هاإذا خرج وقتُ  الصالةُ  فاتتْ 
لفوات يف كتاب احلجّ و حلجّ : هو فوات الوقوف بعرفة، كمن املراد  فلم يقف  ،أحرم 

ل بعمل عمرة، أن يتحلّ  -١ :، وعليهفقد فاته احلجّ  ،بعرفة حىت طلع الفجر من يوم النحر
، واحللق، وال ينقلب ذلك إىل عمرة، ويسقط عنه توابع احلجّ  ،والسعي ،وهو: الطواف

ينظر: والبيان  .دم الفواتو  -٣ ،وجيب عليه القضاء -٢والرمي،  ،مبيتـوهو: ال
 ).ف و تمادة: ( ٢/٤٨٢، واملصباح املنري ٤/٣٨٠
حلّج يف غري أشهره. ينظر: ا )٥(  .٤/٢٣٨حلاوي الكبري وألنّه يصري حمرماً 
 سقطت من (ب). )٦(
 /.١٤٦. وينظر: التوّسط والفتح /ق٤/٢٣٨، كما يف احلاوي اإلمالءأي: يف  )٧(



 

      ٣٦١ 
 

  .)٣()انتهى( )٢(.)١(إمجاع الصحابةوعن 

  أيضاً.  ونقله عن النصّ  ،ريبالتَّقوجزم به أيضاً صاحب  )٥(])٤([قلتُ 

ولزمه  ،فاَتُه احلجّ  ،لحلّ تالإذا ترك ه فإنّ  ؛ُيشِبُه ما حنن فيه )٦()احلاجّ ( ارُ إحصَ و 
   .القضاء

وال يف الفوات تصريح بوجوب املبادرة  ،فيه الروضةوال يف ، الشرحوليس يف 

ا.  ،لإىل التحلّ    وال بعَدم وجو

نّ ـوقد جزم ابن الرفعة يف ال لكليّ ه ال جيب عليه أن يتحلّ ُمحَصر فقال:   ،ةل 
  ه غري واجب. كالم األصحاب دالٌّ على أنّ 

  . )٩(وغريُمها ،)٨(والبْنَدنيجي ،)٧(بطيّ الأبو  ح به القاضيقال: وصرّ 

ونقله عن  ،ل فيه واجبالتحلّ  ذكر يف مسألة الفوات ما َيدّل على أنّ  مثّ 
نّ  ،املاوردي   . )١٠(االستدامة كاالبتداء وعلّله 

                                                      
رقم  ٣/٤٥٤، واملغين البن قدامة ٤/٢٣١أي: إمجاع السكويت. ينظر: احلاوي الكبري  )١(
)٢٦٩٦.( 
موع ينظر:  )٢(   ب: الفوات واإلحصار. ٨/٢٩٠ا
 ب).سقطت من ( )٣(
 .أي: األسنوي  )٤(
 سقطت من (أ). )٥(
 يف (ب): احلّج. )٦(
 .٦٥١ينظر: التعليقة الكربى ص:  )٧(
موع  )٨(  .٨/٢٩٦ينظر: ا
 .٨/٣٥ينظر: كفاية النبيه  )٩(
 .٤/٣٤٧ينظر: احلاوي  )١٠(



 

      ٣٦٢ 
 

ذي ما يوافقه فقال: ال –خري طواف اإلفاضة واحللق ْ  يوه –وذََكَر يف مسألتنا 
 نس على إطالقه، بل هو حممول على ملي ،مهاخري ْ  جيوزُ قال:  قول من أنّ  ،يظهر يل

حدمها مع الرمي ل،ل األوّ ل التحلّ حتلّ  حلجّ  )١()إّال (و ،ن أتى  يف غري  يصري ُحمرًِما 
  )٢(.أشهره

  مردوٌد.  -حكماً وتعليالً  -والذي قال ابن الرفعة 

  عكُسه.  بشرح املهذّ م عن فقد تقدّ  :احلكما أمّ 

والتحّلُل قبل ذلك ال  ،وقت احلّج خيرج بطلوع فجِر يوِم العيد فألنّ  :التعليل اوأمّ 
ء أن يؤخّ بل األفضل  ،جيب اتفاقاً  وهو نظري ما لو  ،روه إىل ما بعَد طلوع الشمسلألقو

لنافلة يف غري وقت الكراَهة وإن كان ابتداؤها منه ال  ،ه جيوزفإنّ  َمدَّها إليه، مثّ  ،أحرم 
  )٤(. )٣(جيوز

  .)٦(] )٥()هِ طِ بْ إِ (ى بـََياُض ىتَّ يـُرَ حَ  قوله: [

فكيف  ،ملا فيه من الشعرِ  ؛أسوداإلبط  اعلم أنّ  : اتاملهمّ قال يف  ش:

  ؟ )٨()إبطه()٧(رى بياض  يُ يستقيم أن يقال: حّىت 

                                                      
 : ال.٤١٤كذا يف (أ)، واملهّمات، ويف الكفاية: ألنّه، ويف (ب) واخلادم ص:  )١(
  .٨/٢٣، و٧/٤٧٦النبيه: كفاية   )٢(
 .١٢٤- ٤/١٢٣ينظر هذه املسألة يف حتفة احملتاج  )٣(
  .٣٧٣-٤/٣٧٢ اتاملهمّ  )٤(
 يف (ب): إبطيه. )٥(
. ينظر: منت اإليضاح أن يرفع يده يف رميها حىت يرى بياض إبطه: أي: من سنن الرمي )٦(

  .٣١٣مع اإلفصاح ص: 
 أ]./٣٨[ )٧(
 طيه.يف (ب): إب )٨(



 

      ٣٦٣ 
 

فورد التعبري بذلك يف  ،)١(ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  بياض اإلبط كان من خواصّ  : أنّ اجلوابو
  )٣(. )٢(ه ذهوالً فأطلق على غري  ،هحقّ 

   

                                                      
عن عبد هللا ، كحديث املّتفق عليه ديث كثريةلبياض يف آحاملسو هيلع هللا ىلص جاء وصف إبطيه  )١(

َنَة األسديّ بن مالك بن  ه، حّىت كان إذا صّلى فرَّج بني يَديْ   ملسو هيلع هللا ىلص أّن رسول هللا :  ُحبَيـْ

لبياضاختُ . و  يـَْبُدَو بياض إِبطَْيه مل يكن حتتهما  :فقيل :لف يف املراد بوصف إبطيه 

، فكان ذلك من خلقته ةمل يكن حتت إبطيه شعر البتّ  :قيل مثّ  ،فكا كلون جسده ،شعر
 يف الصحيحني أيضاً ووقع  .شعر ماال يبقى فيه ها،هلونتفه ده كان لدوام تعهّ   :قيلو ملسو هيلع هللا ىلص.

لناصع  :العفرة ألنّ  ؛وال تنايف بينهما،  هِ يْ بطَ إِ  ةَ رَ فْ نا عُ أي رَ حّىت   :حديث البياض، وليس 

ط، وهذا شأن ،: وجههاعفر األرضالشديد، ولكنه لون األرض، و ا يف  اآل يكون لو
، وعلى هذا، يكون ما زعم ملسو هيلع هللا ىلصهذا من كماالته  ، وكلّ ة اجلسدالبياض دون لون بقيّ 

صحيح ينظر:  حمّل نظر، وهللا أعلم. -ملسو هيلع هللا ىلص اض اإلبط من خواّص النّيب أّن بي - اإلسنوي 
)، ٣٩٠رقم ( ١/٨٧ ايف يف السجودوجيُ  ،هيْ عَ بْـ بدي ضَ يُ  :بكتاب: الصالة،   البخاري

ب: من مل يقبل اهلديّة لعلة )، وصحيح مسلم  ٢٥٩٧رقم ( ٣/١٥٩ وكتاب: اهلبة، 
)، ٤٩٥رقم ( ١/٣٥٦ تتح به وخيتم بهما جيمع صفة الصالة وما يف :بكتاب: الصالة، 
)، ومقاييس اللغة ١٨٣٢رقم ( ٣/١٤٦٣ حترمي هدا العمال :بوكتاب: اإلمارة، 

سعيد بن فايز االكليب ص: حتقيق: ، واخلادم، ٣/١٤٥)، شرح السنة عفرمادة: ( ٤/٦٢
 .٨/٢٢٠فتح الباري البن حجر ، و ٥٢٥

 ١١٣خمتار الصحاح ص: . ينظر: وغفل عنه ،نسيه :وُذُهوالً  ،َذْهالً  عن الشيء لَ هَ ذَ  )٢(
ب: الالم، فصل: الذال ص: ذ ه لمادة: (  .١٠٠٢)، والقاموس احمليط 

  .٤/٣٩٥ اتاملهمّ  )٣(



 

      ٣٦٤ 
 

  .] هُ نْ يـَْرِمي عَ  َمنْ  )١(بُ يْ نِ تَ سْ يَ  قوله: [(

ا حوامل يصرّ  : اتاملهمّ قال يف  ش: لنسبة إىل وجو جه واملتّ  ،حبكم االستنابة 

  )٤())٣(. )٢(خبالف املعضوب ،فيها الوجوب لضيق الوقت

 ،ةٍ دَ يْ دِ ْن َيْضِرَب َصْفَحَة َسَناِمَها الُيْمَىن ِحبَ أَ  :ُهَنا )٥(هِ َواْلُمَراُد بِ  قوله: [
ُيْدِميْـ  ِ  ،َهافـَ    ]. )٦(مِ لدَّ َويـَُلطَِّخَها 

أبو قال  ،لٍ بْ يف حَ  ْنيِ مقرونَـ  نِ يْ ريَ عِ فلو أهدى بَ  : بشرح املهذّ قال يف ش: 

ين يف  اجلامعيف كتابه  علي البندنيجي مها يف الصفحة أحدَ  رُ شعِ يُ  :البحروالرو

  )٨(. )٧(ادَ اهَ شَ ليُ  ؛واآلخر يف اليسرى ،اليمىن

   

                                                      
 ،مرضك ،رجى زواهلا قبل خروج وقت الرميال يُ  لعّلة ؛من عجز عن الرمي بنفسهأي:  )١(

 . ٣٢٠ضاح مع اإلفصاح ص: . ينظر: منت اإليأو حبس
رمي النائب  ال يصحّ إْذ  ؛أو من قد رمى عن نفسه ،وينبغي أن يستنيب العاجز حالالً  )٢(

. ينظر: وقع عن نفسه، فلو خالف ،مجيع اليوم عن نفسه  بعد رميعن املستنيب إّال 
موع   .٤٢٠، وحاشية ابن حجر ص: ٣٢١ص: مع اإلفصاح ، ومنت اإليضاح ٨/٢٤٥ا

  .٤/٣٨٧ اتهمّ امل )٣(
 هذه اجلزئّية بني القوسني متقّدمة عّما قبلها يف (ب). )٤(
، ٣٢٤ر منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: يه الذي يسوقه. ينظدْ أي: إشعار وإعالم هَ  )٥(

 ).ع ش رمادة: ( ١/٣١٤واملصباح املنري 
ّ لِ عّلة ذلك:  )٦(  .ينظر: املرجع نفسه. ض هلافال يتعرّ  ،ا هديّ يعلم من رآها أ
 .٤/٩٢حبر املذهب  )٧(
موع  )٨(   .٨/٣٥٨ا



 

      ٣٦٥ 
 

َقِتِه األَ  دٍ حَ  ِألَ َال وَ  ،ْهِديلِْلمُ ُز َوَال َجيُوْ  قوله: [ ْكُل األَ  اءِ رَ قَ َوَال الفُ  ،اءِ يَ نِ غْ ِمْن رِفـْ
  ].  )١(ِمْنهُ 

  فيه أمور: : اتاملهمّ قال يف ش: 

َُْكلْ : ملسو هيلع هللا ىلص بقوله )٢(دّل الرافعي على ذلكاستل: األوّ  َها أَْنَت َوَال َأَحٌد  الَ  ِمنـْ

َقِتكَ  )٣(ِمنْ  ّ وال ، )٤( رِفـْ حيتمل أن يكون  إذْ  ؛ال عموم فيها ،ا واِقَعة َعْنيٍ ُحجََّة فيه؛ أل

   فنهاُهم. ،أغنياءرُفقة هذا الرجل  أنّ  مَ لِ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النيبّ 

لرفقة هنامل يبّني  الثاين:  الذي يقتضيه ظاهر  : األصحّ الروضةوقال يف  ، املراد 

لرفقة وقوُل األصحاب: أنّ  ،احلديث   مجيع القافلة.  :املراد 

ّ  :- واستحسنه –وجهاً  )٥(البحريف  ينّ قال: وحكى الرو م الذين خيالطونه أ

قي القافلة ،ألكل وغريهيف ا   )٧(.)٦(دون 
                                                      

ليأكلوا منه  ؛ذحبه وجوً  ) يف الطريق،قارب اهلالكأي: إذا عطب اهلديُّ الواجب (أي:  )١(
 :بكتاب: احلّج،   ، وصحيح مسلم٣٤١املاريني. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: 

هلدي إذا عطب يف الطريق   .فؤاد عبد الباقي مع تعليق ) ١٣٢٦رقم ( ٢/٩٦٣ ما يفعل 
  . ٣/٥٥١العزيز فتح ينظر:  )٢(
دة يف احلديث:  ٣/٥٥١كذا فيي النسختني، ويف رواية مسلم، وفتح العزيز   )٣( َوَال  ز

 . رِفْـَقِتكَ  َأْهلِ  َأَحٌد ِمنْ 
هلدي إذا عطب يف الطريق :بّج، كتاب: احلأخرجه مسلم   )٤( رقم  ٢/٩٦٢ ما يفعل 
   .ابن عباس  عن )١٣٢٥(
 .٤/١٠٢ذهب حبر امل )٥(
. ينظر: خمتار الصحاح زال اسم الرفقة ،متُ قْـ فإذا تفرَّ  ،اجلماعة ترافقهم يف سفرك :ةقَ فْـ الرُّ   )٦(

ق )، ومادة: (ر ف قدة: (ما ٢/٥١١، و١/٢٣٣، واملصباح املنري ٢٥٨، و١٢٦ص: 
 ).ف ل

  .٣/١٩١الروضة:  )٧(



 

      ٣٦٦ 
 

أم  ،فقراء املوضعل فهل يغرم ،حيث وقع األكل املمتنع يف هذه احلالةالثالث: 
  فقراء احلرم؟

فقال: يغرم قيمته  )١(ريبقالتوذكره صاحب  ،والرافعي ،فسكت عنه املصنّ 

  ال.إليصر اعذّ لت ؛أكله فقراء املوضع اوإمنّ  ،صالةألبطريق اه هلم ألنّ لفقراء احلرم؛ 

  . انتهى)٢(ه يغرمه لفقراء هذا املوضعوقال بعضهم: القياس أنّ 

مبا فرضوا فيه الكالم وهو:  )٣()خمتصّ ( ،ما جزموا به هنا من منع األكل الرابع:
   .)٤(ما إذا َعِطبَ 

ه جيوز يف أنّ  :)٥(الراجحو ،ففي األكل وجوه ،ا إذا وصل إىل موضعه وَذَحبَهمّ فأ
  )٦(. ةا يف الذمّ دون الواجب عمّ  ،ابتداءً  املعّني 

   

                                                      
أي: القاسم بن حممد بن إمساعيل بن القّفال الشاشي الكبري، وقد سبقت ترمجته ص:  )١(

١٥٦. 
موع وهو قول أيب علي البندنيجي.  )٢(  .٨/٣٧١ينظر: ا
 يف (ب): خيتّص. )٣(
، ٢١١. ينظر: خمتار الصحاح ص: انكسر :ري والفرسوالبع ،وفسد كَ لَ هَ  :باً طَ عَ  َعِطبَ  )٤(

 .ب: العني ٢/٦٠٧) واملعجم الوسيط ع ط بمادة: ( ٢/٤١٦واملصباح 
جح: هو رْ عند الشافعّية: ما رّجح جانبه أصالً وعّلًة على مقابله، ومقابل األَ  اَألْرَجح )٥(

ً  -الراجح. ّمث الرتجيح  استعمال "األصّح" مقامه، واستعمال يصّح  -إن كان قوّ
"الصحيح" مقام "الراجح"، وإن مل يكن يف الغاية، فيصّح إيقاع "األظهر"، و"الظاهر" 

 .١٠٥مقامهما. ينظر: رسالة التنبيه ص: 
  .٥٢٢-٤/٥٢١ اتاملهمّ  )٦(



 

      ٣٦٧ 
 

  ]. )١(َواْحلَْلُق َأْفَضلُ  قوله: [

 )٢(يطل شعرهمل  ،رأسه حبيث لو حلق احلجّ  رب وقتِ قُ بيستثىن منه املعتمر ش: 
  .)٣(اتاملهمّ . قاله يف اإلمالءعليه يف  نصّ  ،فاألفضل له التقصري، قبل يوم النحر

 ْسَتَحبُّ يُ  َلِكنْ  ،َوَال ِفْديةٌ  ،لَْيَس َعَلْيِه َحْلقٌ  ،َعَلى رَأِسهِ  الَ َشْعرَ َوَمْن  قوله: [
  ].ِسهِ أْ ى رَ لَ عَ  )٤(َسىُموْ ـال ِإْمَرارُ 

ال  ،ه إذا كان على بَعِض رأسه شعرهذا يقتضي أنّ  : اتاملهمّ قال يف  ش:

احللق يف  ه كما يستحبّ خالفه؛ ألنّ  والقياسُ  له إمرَاُر املوسى على الباقي، يستحبّ 
  )٦(. )٥(وهو التشبيه ،للمعىن الذي قالوه ؛إمراُر املوسى عليه يستحبّ  ،اجلميع

   

                                                      
لق والتقصري احل :بكتاب: احلّج،   رواه البخاريالذي حلديث  ؛الرجل أي: يف حقّ  )١(

تفضيل احللق على : بكتاب: احلّج،  مسلم)، و ١٧٢٧رقم ( ٢/١٧٤ عند اإلحالل
 أنّ  ) من حديث عبد هللا بن عمر ١٣٠١رقم ( ٢/٩٤٥ التقصري وجواز التقصري

قال يف رسول هللا! واملقّصرين؟ ف . فقالوا:  اللُهمَّ اْرَحِم اْلُمَحلِِّقنيَ   قال:ملسو هيلع هللا ىلص  رسول

رِينَ الرابعة     .َواْلُمَقصِّ
حتقيق: اخلادم، ينظر:  .اإلمالء"، هو نّص رأسه يسودّ "ون بعبارة: وبعضهم يعربّ  )٢(

  .٢/٢٦٨، ومغين احملتاج ١/٤٩١، وأسىن املطالب ٣٨٣ص: ، سعيد االكليب
  .٣٦٤-٤/٣٦٣ املهّمات )٣(
ا الشعرحيُ احلديد، آلة  :ىسَ وْ مُ ـال )٤( اس وَ مَ : مجعها. ننوَّ وال تُ  ،ننوَّ وتُ  ،ثؤنَّ ر وتُ ذكَّ تُ  ،لق 

مادة:  ٢/٥٨٥)، واملصباح و س يمادة: ( ٣٣٩خمتار الصحاح ص: . ينظر: اتيَ سَ وْ ومُ 
ب: امليم م و س(  .٢/٨٩١)، واملعجم الوسيط 
حلالقني. ين )٥(  .٣/٤٢٦فتح العزيز ظر: أي: تشبيهاً 
  .٤/٣٦٨ املهّمات )٦(



 

      ٣٦٨ 
 

َتِدىُء  قوله: [  ،مثَُّ األَْيَسرَ  ،نِ اَألميَْ  قِّ فـََيْحِلُق ِمْنُه الشِّ  ،ِم رَْأِسهِ دَّ قَ مُ ـُق بِ احلَالِ َويـَبـْ
  .] يَحيِْلُق اْلَباقِ  مثَُّ 

فقال: قال أصحابنا:  بشرح املهذّ خالف يف  : اتاملهمّ ال يف ق ش:

   )١(.األيسر مثّ  ،له إىل آخرهه األمين من أوَّ رأسِ  قّ شِ حبلق أن يبدأ  يستحبّ 
  )٤(. )٣(وللحديث الصحيح ،)٢(وهو املوافق لكالم األصحاب ،هذا لفظه

  .] ِلقُ َفالَ حتَْ  ،ةُ مَّا اْلَمْرأَ أَ  قوله: [)٥(

   .أو مكروهاً  ،ليس فيه تصريح بكونه حراماً  : اتاملهمّ قال يف  ش:

  ني: وجهَ  هفحكى في بشرح املهذّ ض له يف وقد تعرّ 

  ه مكروه.أنّ  هما:أصحّ 

  )٦(حيرم. والثاين:

  جه تقييده بثالثة شروط: وهو يتّ  ،وما أطلقه النووي وغريه يف الكراهة

                                                      
موع:  )١(   ٨/٢٠٣ا
 .١/٤١٦، واملهّذب ٤/١٦٢ينظر: احلاوي الكبري  )٢(
ب:  يف صحيح مسلم حديث أنس بن مالك شري إىل ي )٣(  بيان أنّ  كتاب: احلّج، 

 ا رمى رسولُ مّ ـلقال:  )،١٣٠٥رقم ( ٢/٩٤٧ حيلق ينحر، مثّ  يرمي، مثّ  ة يوم النحر أنّ السنّ 
دعا أ طلحة  ه األمين فحلقه، مثّ ول احلالق شقّ  ،وحلق ،وحنر نسكه ،اجلمرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ه، مثّ  ،األنصاريّ  فأعطاه أ  ،، فحلقه قْ لِ احْ  األيسر، فقال:  وله الشقّ  فأعطاه إ

   اْقِسْمُه بـَْنيَ النَّاسِ   َقاَل:، فَـ طلحة
  .٤/٣٦٦ املهّمات )٤(
 أ]./٣٩[ )٥(
م )٦(  .٨/٢٠٤وع ا



 

      ٣٦٩ 
 

  ،ةً أن تكون كبري  -
  ،ةً حرّ  -
 ة عن األزواج. خليّ  -

ّ فاملتّ  يطول فيه شعرها، تنتهي إىل سنّ  ،صغريةً  تْ فإن كان ا كالرجل يف جه أ
  استحباب احللق. 

وتعدل إىل التقصري؛  ،حرم بال نزاع د من احللق،فإن منعها السيّ  ،وإن كانت أمة
اوألنّ  ،الشعر ملكه ألنّ  قص القيمة. واحللق ين ،بيعهاأو يقصد  ،ه قد يقصد االستمتاع 

ذن، ،وإن مل مينع ه. مثّ  ؛جه التحرمي أيضاً فاملتّ  ومل  امتناع  رت،جه فيما إذا قصّ تّ امل ملا ذكر
دة على ثالث شعرات إّال  ذن.الز    

ّ إّال  - ةً حرّ  إن كانتْ و  وإن منع الزوج؛  ،جاز هلا تقصري اجلميع -جة ا متزوّ  أ
  وال ضرر على الزوج.  ،ةهلا غرضاً وحصول هذه السنّ  ألنّ 

متناعهمِ تَ حْ فيَ  ،ا احللقوأمّ  فيه تشِويهاً. وحيتمل خترجيه على  ألنّ  ؛ل اجلزم 
  . )١(كإزالة األوساخ  ،ف عليه كمال االستمتاعاخلالف يف إجبارها على ما يتوقّ 

، كم التقصري فيما زاد على األمنلةله إجبارها عليه. وح أنّ  ،والصحيح
دةً فل ،)٣((ينضبط)ه نّ احللق؛ أل )٢()كحكم( ه دّ لكان يؤَ  عليه، و جّوز ز ي إىل ما ذكر

  )٤(. من التشويه

                                                      
الستحداد، كأي: للزوج إجبار زوجته على ما يتوّقف عليه أصل االستمتاع،   )١( التنظف 

أّما . و وقلم األظفار، وإزالة شعر اإلبط إذا تفاحش شيء من ذلك حبيث نفر التواق
له  أنّ  من ذلك وغريه، فقوالن، أظهرمها: على ما يتوّقف عليه كمال االستمتاعإجبارها 

 .١٣٧- ٧/١٣٦ينظر: الروضة  إجبارها على ذلك.
 يف (ب): حكم. )٢(
 يف (ب): منضبط. )٣(
  (مع حذف). ٣٦٦-٤/٣٦٤ املهّمات )٤(



 

      ٣٧٠ 
 

ِ حيَِ وَ  قوله: [ ِ ُع اْلُمحَ يْ ِل مجَِ َحلُِّل اَألوَّ لتَّ لُّ   اْالْسِتْمَتاَع ْحَراِم ِإالَّ ْإلِ رََّماِت 
لنِّ    .]َساءِ ِ

  . )١(كتبهحه يف سائر  به على ما صحّ  ال حيلّ  ،وكذا عقد النكاح ش:
  اِحلّل. )٣(راحملرّ و، الصغريح يف وصحّ ، )٢(الكبريحه الرافعي يف وصحّ 

اْقِتَداًء  ؛فَاَضةِ اإلِ َد َطواِف عْ بَـ  َىن ْهِر مبِِ ُكوَن َصَالُة الظُّ تَ  نْ أَ  ُيْسَتَحبُّ  قوله: [
  ]. ملسو هيلع هللا ىلصِبَرُسوِل هللا 

جّ  ثَ حبََ : أحكام املساجدقال الزركشي يف ش:    )٤(دين السبكيال القاضي 

أن  -عن حدود احلرم  إذا جعلنا مىن خارجةً  -هر مبىن يوم النحر الظيف صالة  مع والده
ا يف املسجد واالقتداء به  ،)٥(يومئذٍ  ها مبىنصّال  ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  ألنّ  ؛تكون أفضل من صال

  أو يف املسجد ألجل املضاعفة؟  ،أفضل
                                                      

 .٨/٢٣٣موع ، وا٣/١٠٤، الروضة ٢٠٣ينظر: املنهاج ص:  )١(
 .٤٣٠- ٣/٤٢٩ينظر: فتح العزيز  )٢(
 .١٣٠احملّرر ص: ينظر:  )٣(
القضاة، املؤرّخ، الباحث. ولد : بد الكايف السبكي، أبو نصرعبد الوهاب بن علي بن ع )٤(

وعزل  ،قضاء يف الشامالانتهى إليه  ه.، وانتقل إىل دمشق مع والدهـ ٧٢٧سنة  يف القاهرة
. من  جرى عليه من احملن والشدائد ما مل جير على قاض مثله وامتحن. قال ابن كثري: 

تعليق  منع املوانع، أصول الفقه، ومجع اجلوامع، وىطبقات الشافعية الكرب  كتبه:

األشباه عّية، ويف فقه الشاف ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح، ومجع اجلوامععلى 

قات الشافعّية البن هـ. ينظر: طب ٧٧١لطاعون يف دمشق سنة  . توّيف والنظائر

 .١٨٥- ٤/١٨٤، واألعالم للزركلي ١٠٧- ٣/١٠٤قاضي شهبة 
استحباب  :ب احلديث الصحيح الذي رواه مسلم يف كتاب: احلّج، كما جاء يف )٥(

ملسو هيلع هللا ىلص: أّن رسول هللا بن عمر ) عن ا١٣٠٨رقم ( ٢/٩٥ طواف اإلفاضة يوم النحر

 . ، مثَُّ رََجَع َفَصلَّى الظُّْهَر ِمبًِىن َأفَاَض يـَْوَم النَّْحرِ 



 

      ٣٧١ 
 

ا املضاعفة ،مىن : بل يف)١(الشيخ فقال فعال النيبّ  فإنّ  ،وإن مل حتصل   ملسو هيلع هللا ىلص يف االقتداء 

  )٣(. )٢(من اخلري ما يربو على املضاعفة

  ].  ِت ِمبَىن يْ بِ مَ ـوُز َهلُْم تـَْرُك الجيَُ  ،)٤(اسِ بَّ العَ  ةِ ُل ِسَقايَ هْ أَ  قوله: [

                                                      
أي: تقي الدين السبكي، إذ هو املراد إذا أُطلق: "الشيخ" عند املتأّخرين، وإّال، فاملراد  )١(

  .٩٦لشريازي. ينظر: خمصر الفوائد املكّية ص: لشيخ: أبو إسحاق ا
 العبادات مبناها على السّنةالقائل:  األصل العقديوهذا التعليل البديع، هو معىن  )٢(

 .١/٢٩٧البن أيب العّز  ةشرح العقيدة الطحاويّ ينظر:  باع، ال على اهلوى واالبتداع.واالتّ 
حكام املساجد  )٣(   على كالم السبكي هذا.، ومل أقف ١/١٢٦إعالم الساجد 
وهو نوع من  –مصنوعة من خشب الساج ياضاً يف اجلاهلّية حِ  : كانتْ اسسقاية العبّ  )٤(

 ،(جلد)م دُ من أُ يف كّل حوض منها حوض  –اخلشب، جيلب من اهلند، لونه أسود رزين 
عن زبيب يوضع يف  وهو عبارة، يوضع يف بعضها املاء العذب، ويف بعضها نبيذ الزبيب

ويف بعضها ماء  ،كأّي شراب مباح  ،تلك احلياض اململؤوة مباء زمزم؛ ليصبح حلو املذاق
يئته للحاّج، تسبل للشاربني، وكان عددها ستة حياض،  ،زمزم وأخرياً اختصر على من 

ب السقاية يف يّد قصي بن حكيم امللقّ  وكانتْ  .ماء زمزم يف األسبلة املّتخذة من األبنّية
ابنه لب، ّمث منه بكالب، مثّ ورثها منه ابنه عبد مناف، مثّ ابنه هاشم، مثّ منه ابنه عبد املطّ 

ألف رهم إىل املوسم، فاشرتط العباُس إذا مل يوفه  ٢٤أبو طالب، فاستدان من أخيه العباس 
ها يف املوسم أن يرتك له السقاية، فقبل ذلك وجاء املوسم فلم يقضه، فرتك له السقا ّ ية، إ

 ، ّمث منه ابنه علّي، مثّ واحداً بعد واحد إىل أن آلتْ  ابنه عبد هللامثّ من العباس، 
مر ينيريِْ بَـ فوضعوا السقاية عند الزُّ  ،اخلالفة إىل بين العباس ، إذ حالْت بينهم وبني قيامهم 
ز آل ويف عهد امللك عبد العزي السقاية إىل بيت الريس. ّمث وصلتْ  ،السقاية أعماُل امللك

وّسع املسجد احلرام، وأزيل مجيع ما كان يف وسطه من أسبلة، وغرف، وغري  سعود 
ء. وعهد أمر املسجد احلرام يف عهد امللك  ذلك، وأصبح رفع ماء زمزم بواسطة الكهر

خالد بن عبد العزيز إىل إدارة شؤون احلرمني الشريفني املّكي واملدين، فجعلت من سقيا 
رداً دا ينظر: أخبار مّكة  .خل ثالجات منتشرة يف أرجاء املسجد احلرام وحولهزمزم ماًء 



 

      ٣٧٢ 
 

   

                                                      

-٩/٢٧٤، وعمدة القاري للعيين ١/٤٩٠٤٩١، وشفاء الغرام ٦٥١- ٢/٦٤٢ لألزرقي
  . ١/٢٥٩، ومرآة احلرمني ٥٠٠، وكتاب املناسك للحريب ص: ٢٧٧



 

      ٣٧٣ 
 

بل  ،)١(مبيت مزدلفة هلم كتصريح جبواز تر ليس فيه  : اتاملهمّ قال يف ش: 

عن صاحب  - التنبيهشارح  -فقد حكاه الطربي  ،واملنقول اجلواز ،م املنعوهِ يُ 

  )٤(. )٣(الكفايةوجزم به يف  ،)٢(الفروع

َا تـَْرُك ال َقيِّمِ مُ فَِللْ  ،اجِّ حَ لْ ٌة لِ ايَ قَ َثْت سِ دِ حْ أُ َوَلْو  قوله: [ ِ   .] تِ يْ بِ مَ ـِبَشْأ

 ،وليس كذلك )٥(تبهحه النووي يف سائر ككذا صحّ   : اتاملهمّ قال يف  ش:

 وغريُمها عن نصّ  )٧(البحرو )٦(احلاويفقد نقله صاحب  ،بل الصحيح: املنع

  )١٠(. )٩(كما أشعر به لَفُظ الرافعي  ،وهو املشهور ،)٨(الشافعي

   

                                                      
 .٤/٣٧٨ والرعاة خبصوصهم. ينظر: املهّمات ،أي: ألهل السقاية )١(
 البيانصاحب حيث ذكر أّن  ١/٢٧٦ طبقاتهذكره اإلسنوي يف  ،سليم الرازيّ هو  )٢(

قال: صاحب  :بل يقول ه،، وال يسّميوعر الفيسّمى  ،لسليم مصّنفٍ عن ما ينقل  كثرياً 

 .٢٦١يف ص:  ها، وقد سبقت ترمجتهأو حنو ، الفروع
 .٧/٥١٥كفاية النبيه  )٣(
  .٤/٣٧٨املهّمات  )٤(
موع ١٠٦/ ٣ينظر: الروضة  )٥(  .٢٤٨/ ٨، وا
 .٢٠٥و، ٤/١٩٨ينظر: احلاوي  )٦(
 .٣/٥٣٨ينظر: حبر املذهب  )٧(
 .٢/٢٣٦ينظر: األّم  )٨(
 .٣/٥٣٩فتح العزيز ينظر:  )٩(
: ما قال النووي من اجلواز، قياساً على أهل السقايّة املعتمدو .٤/٣٧٩ املهّمات )١٠(

اية ٢/٢٧٥، ومغين احملتاج ٤/١٢٥ة. ينظ: حتفة احملتاج مع حاشية الشرواين العباسيّ  ، و
  .٣/٣١١احملتاج 



 

      ٣٧٤ 
 

  .] لِ اُء اِإلبِ عَ رُ  قوله: [

كما هو مقتضى   ،ال إِبَل غريهم ،ِإِبُل احلجيج :املراد : اتاملهمّ  قال يف ش:

  )٤(. )٣(ةعامّ )٢(يَنَفُع اَحلِجيَج  )١()شغَلُهم( تعليل الرافعي حيث قال: ألنّ 

  .] لَ َيْسُقُط رَْمُي اْلَيوِم الثَّاِلِث َعمَّْن نـََفَر النـَّْفَر اَألوَّ  قوله: [

ين يف  : اتهمّ املقال يف  ش: هذا إذا   : قال أصحابنا: حملّ البحرقال الرو

ت الليلتَـ  أو كان من  ،لكونه قد أتى مبعظم املبيت ؛ْني وليَـ األُ  ْني كان الشخص قد 
  كأهل الرُّعاء وغريهم.  ،رُك املبيتتَ األعذاِر الذين ُجّوَِز هلم  صحابِ أ

  . هذا كالمه.)٥(ن ينفرَ فال جيوز له أ لليلتني،، ومل يبت اا َمن ال عذر لهأمّ 

  . )٦(هوأقرّ ، بشرح املهذّ ونقله عنه يف 

ت الليلتَ ـ لِ ه ال جيوز النفر إّال نّ  احلاويجزم املاوردي يف و  ومل  ،)٧(نيمن 

   )٨(.ه ل بني املعذور وغري يفصّ 

   

                                                      
 يف (ب): سعلهم. )١(
 أ]./٤٠[ )٢(
 .٣/٤٣٥فتح العزيز  )٣(
  .٤/٣٨٠ املهّمات )٤(
 .٣/٥٤٠حبر املذهب  )٥(
موع ينظر:  )٦(  .٨/٢٣٨ا
 .٤/٢٠٥احلاوي ينظر:  )٧(
  .٤/٣٨١ ملهّماتا )٨(



 

      ٣٧٥ 
 

َ  قوله: [   .] َمكَُّة َأْفَضُل اَألْرِض ِعْنَد

قد ذهب فإن قيل:  : قواعدهالدين بن عبد السالم يف  عزّ  قال الشيخ ش:

  ة عليها؟ ، فما الدليل على تفضيل مكّ )١(ةإىل تفضيل املدينة على مكّ    مالك

ة مبا ال جيود مبثله يف املدينة، هللا جيود على عباده يف مكّ  أنّ  :معىن ذلك :قلنا
  وذلك من وجوه: 

يقع مثلهما يف  وهذان واجبان مل .)٢(والعمرة وجوب قصدها للحجّ  أحدها:
بَ  .املدينة بةٌ  ةُ فاإل بل  ،املدينة قصد )٣((جيب) على واجب، وال عليهما إ

رته ملسو هيلع هللا ىلص نيبّ قصدها بعد موت ال   غري واجبة. ةٌ سنّ  ،بسبب ز

                                                      
 وابنه عبد هللا  ،-على ما قيل  – كعمر بن اخلطّاب  ،هو قول بعض الصحابة )١(

وأكثر املدنّيني، وبعض الشافعّية، وأحد قويل األمام  ،مجيعاً، وهو مذهب اإلمام مالك
  أمحد. 

الد على اإلطالق، وأّن : أمجعوا على أّن مّكة واملدينة أفضل من سائر البحترير حمّل النزاع
اء ضحمّل اخلالف يف غري الكعبة الشريفة، فهي أفضل من املدينة ما عدا ما ضّم األع

ا إمنّ . و ، على التفصيل اآليت ذكرهالشريفة، فقد نُقل اإلمجاع على تفضيله حّىت على الكعبة
  أو املدينة؟ ،: مّكةهما أفضلاختلفوا يف أيّ 

)، ٢٦١٠رقم ( ٢/٤٧٢ع ما جاء يف أمر املدينة ينظر: املوطأ كتاب: اجلتمع، جام
، واملفهم للقرطيب ٢/٢١٣، والشفاء للقاضي عياض ٦/١٨والتمهيد البن عبد الّرب 

موع٣/٥٠٥ لغرام ، وشفاء ا٦٧٧ص: لقاصد أّم القرى ، والقرى ٤٧٠-٧/٤٦٩ ، وا
 سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العبادو ، ٣/٥٦٢واإلنصاف للمرداوي  ،١/١٤٩

لشيخ غايل ، والدر الثمني ل١٣٤- ١/١٣٣للسمهودي ، ووفاء الوفا ٣/٤٥٢للصاحلي 
 .٧٤٨- ٧٤٦، وإرشاد الساري إىل مناسك املال علي القاري ص: ١٥- ١٤الشنقيطي 

 .]٩٧آل عمران: [ چھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱچقال تعاىل:  )٢(
 (ب): جنب.يف  )٣(



 

      ٣٧٦ 
 

قامة رسول هللا  تِ لَ ضِّ إن فُ  الثاين:  لَ ة أفضَ ة، كانت مكّ بعد النبوّ  ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة 
امنها؛ ألنّ  ملدينة عشراً ، ة ثالث عشرة سنةبعد النبوّ  ه أقام    .وأقام 

 ة أفضلُ الصاحلني، فمكّ  قني من عباد هللاِ املدينة بكثرة الطارِ  لتِ إن فضّ  الثالث:
 آدم ؛ها حجّ إّال  وما من نيبّ  .واملرسلني ،واألنبياء ،ها من الصاحلنيقَ رَ بكثرة من طَ  ؛منها

   .واألولياء، )١(من األنبياء من بَعَدهف

توا إحدى دَ  بَ فأوجَ  ،)٢(انِ يَ لَ ضْ فُ  دارانِ  كٍ لِ مَ ِـ و كان لول ه، يْ ارَ على عبيده أن 
مهم على ذلك بغفران سيّ دَ عَ ووَ  م عِ فْ ورَ  ،ئا م يف قُـ  ،درجا  أفضلِ ه يف به وجوارِ رْ وإسكا
ذا املكان أتاهتمامَ  أنّ  بٍّ ذو لُ  بْ تَ رْ مل يَـ  ،)٣(]ورهدُ [ وته، وقد من اهتمامه بغريه من بي مُّ ـه 

                                                      
ِإالَّ َما َكاَن  تَ َما ِمْن َنِيبٍّ ِإالَّ َوَقْد َحجَّ اْلبَـيْ  : أنّه قال عروة بن الزبريإشارة إىل حديث  )١(

َأَصاَب  ،ْألَْرِض َما َكاَن ِمَن اْلَغَرقِ فـََلمَّا َكاَن ِمَن ا ،َولََقْد َحجَُّه نُوحٌ  ،َوَصاِلحٍ  ،ِمْن ُهودٍ 
فـََتَشاَغَل  ، اً فـَبَـَعَث هللاُ ُهود ،وََكاَن اْلبَـْيُت رَبـَْوًة َمحَْراءَ  ،اْلبَـْيَت َما َأَصاَب اْألَْرضَ 

َْمِر قـَْوِمِه َحىتَّ قـََبَضُه هللاُ ِإلَْيهِ  ُه َحىتَّ َماتَ  ،ِ بـَْراِهي فـََلمَّا بـَوََّأُه هللاُ  ،فـََلْم َحيُجَّ َم ِإلِ

كتاب: احلّج، أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  .  مثَُّ َملْ يـَْبَق َنِيبٌّ بـَْعَدُه ِإالَّ َحجَّهُ  ،َحجَّهُ 

ديث هذا الباب احأ). و ٩٨٣٧رقم ( ٥/٢٨٨ وال عمرة ة بغري إرادة حجّ دخول مكّ  :ب
 .ةكثري 

، وهو أفعل نيث اَألفَضل . وفضلى:ُفْضَلياتمع: : مثّىن: فضلى، واجلُفْضَلَيان )٢(
، واملصباح املنري فصل: أفعل التفضيل ٥٣١التفضيل. ينظر: املغرب يف ترتيب العرب ص: 

ج العروس ٢/٧١٠  ).٨٧٢رقم ( ١/١٣١، ومعجم الصواب اللغوي ٣٠/١٨١، و
أعاله. وما أثبته من (ب)، موافق ملا يف كتاب  ه:كّل شيء وُذْرَوتُ   ِذْرَوةُ ويف (أ): ِذرَوٍة.  )٣(

 .١٤/٢٨٤القواعد الكربى وأنسب للسياق. ينظر: لسان العرب 



 

      ٣٧٧ 
 

ُه تْ دَ لَ ِم وَ يَـوْ كَ   بِهِ وْ نُـ ذُ  َج ِمنْ رَ خَ  ،ُسقْ فْ يَـ  ملَْ ُفْث وَ رْ يَـ  مْ لَ فَـ َهَذا البَـْيَت جَّ حَ  َمنْ   ملسو هيلع هللا ىلص:قال 
   .)٢( ةُ نَّ  اجلَ الَّ اٌء إِ زَ جَ  هُ لَ  سَ يْ ُر لَ وْ رُ بْـ مَ ـجُّ الاحلَ  وقال:  ،)١( أمُّهُ 

   

                                                      
ذا اللفظ يف مسنده  )١( ) من حديث أيب هريرة ١٠٢٧٤رقم ( ١٦/١٩٢أخرجه أمحد 

َمْن َحجَّ َهَذا  ني، فلفظ البخاري: وأصله يف الصحيحَ ،  َهَذا دون ذكر  

َمْن َأَتى َهَذا  ، ولفظ مسلم: ، َوَملْ يـَْفُسْق، رََجَع َكيَـْوِم َوَلَدْتُه أُمُّهُ فـََلْم يـَْرُفثْ البَـْيَت، 

ّج، كتاب: احل  البخاريصحيح  . اْلبَـْيَت، فـََلْم يـَْرُفْث، َوَملْ يـَْفُسْق، َرَجَع َكَما َوَلَدْتُه ُأمُّهُ 

رقم  ٣/١١ ]١٩٧[البقرة:   چڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱچ قول هللا تعاىل: :ب
ب: فضل احلّج والعمرة،مسلم  صحيح و )،١٧٨٠( رقم  ٢/٩٨٣ كتاب: احلّج، 
)١٣٥٠.( 
ذا اللفظ يف مسنده  )٢( هريرة  ) من حديث أيب٧٣٥٤رقم ( ١٢/٣٠٩أخرجه أمحد 

ُروُر لَْيَس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ اْجلَنَّةُ  ونّصه:  ِن احلَْجُّ اْلَمبـْ  -َأِو اْلُعْمَرُة ِإَىل اْلُعْمَرِة  -، َواْلُعْمَرَ

نَـُهَما نَـُهَما،  وأصله يف الصحيحني بلفظ: .  ُيَكفَُّر َما بـَيـْ الُعْمَرُة ِإَىل الُعْمَرِة َكفَّارٌَة ِلَما بـَيـْ

ُروُر لَْيَس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ اجلَنَّةُ ـَواَحلجُّ ال  .٣٠٣وقد سبق خترجيه ص:  . َمبـْ



 

      ٣٧٨ 
 

 اً ًعا َأْو َشِهيد، ُكْنُت لَُه َشِفيْـ )٢( ))١(َعَلى َألَْواِئَها(َمْن َصبَـَر   :وقال يف املدينة
يـَْوَم اْلِقَياَمةِ (

)٤())٣(.   

لركنَـ ومها خمتصّ  ،من االحرتام التقبيل واالستالم ضربٌ  : أنّ الرابع  ْني ان 
  ذلك يف مسجد املدينة. د مثلُ وجَ ومل يُ  ،ْني اليمانيـَّ 

من  )٥()انّ كُ (ما  حيث ،الصلوات ا يفعلينا استقباهلَ  بَ هللا أوجَ  : أنّ اخلامس
   .)٦(واتِ لَ البالد والفَ 

   

                                                      
ل مادة: ( ٢٧٨خمتار الصحاح ص:  :. ينظر، ضيق املعيشةواجلوع ،ةالشدّ  :الألواء )١(

ب: الالم ٩/١٣٦نووي شرح مسلم لل)، و أي  .٢/٨١١، واملعجم الوسيط 
 بياض يف (ب). )٢(
الرتغيب يف سكن املدينة والصرب على  :ب، احلجّ  يف صحيحه كتاب: أخرجه مسلم  )٣(

وسبب إيراد ابن عمر هذا  .) من حديث ابن عمر ١٣٧٧رقم ( ٢/١٠٠٤ ألوائها
ه موالة له عبد هللا بن عمر يف الفتنة، فأتتْ  عند موىل الزبري، كان جالساً ُحيَنََّس احلديث، أّن 

علينا الزمان، فقال هلا عبد  اخلروج،  أ عبد الرمحن، اشتدّ   أردتُ : إينّ م عليه، فقالتْ تسلّ 
َا  ، يقول: ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسولَ   مسعتُ ، فإينّ اعِ كَ هللا: اقعدي لَ  ِ َال َيْصِربُ َعَلى َألَْواِئَها َوِشدَّ

 .٢/١٠٠٢ينظر: املرجع السابق  . يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  اً يعَأْو َشفِ  ،اً ، ِإالَّ ُكْنُت َلُه َشِهيدَحدٌ أَ 

 وعلى الغيبّ  ،وعلى العبد ،يطلق ذلك على اللئيم، عٌ كَ ورجل لُ  ،اعِ كَ امرأة لَ  :يقال: َلَكاعِ و
ذا إنكاراً اوخاطبها  ،وعلى الصغري ،كالم غريههتدى لِ يُ الذي ال  . ينظر: عليها بن عمر 

 .٩/١٥١)، وشرح مسلم للنووي ل ك ع، مادة: (٢٨٤خمتار الصحاح ص: 
 سقطت من (ب). )٤(
 سقطت من (ب). )٥(
 .]١٥٠، و١٤٤البقرة: [ چھٱٱےٱٱےٱٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱچقال تعاىل: )٦(



 

      ٣٧٩ 
 

رَ حرَّ تعاىل هللا  : أنّ السادس ا عند قضاء الكعبة واستقباهلَ  م علينا استد
  .)١(احلاجاتِ 

من الرسل  ألحدٍ  لَّ ، فلم حتَِ واألرضَ  السمواتِ  قَ لَ مها يوم خَ  حرَّ هللا : أنّ السابع
ّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصنا نبيّ  لِ إّال  ،واألنبياء ارٍ  له ساعةً  تْ لَّ حِ ا أُ فإ   .)٢(من 

، ٣- السالم  ماعليه - ، والبنه إمساعيل إلبراهيم اخلليلأها هللا بوّ  : أنّ الثامن
  وعلى آله وصحبه أمجعني. ملسو هيلع هللا ىلصني بيّ  الند املرسلني وخاِمت يّ لسِ  ومولداً  ،مثوىوجعلها 

  ة واإلسالم.يف اجلاهليّ  آمناً  ماً رَ جعلها حَ )٤( تعاىل هللا : أنّ التاسع

ً  ،ا وجوً أو عمرة، إمّ   حبجّ إّال  لُ خَ دْ ة ال تُ مكّ  : أنّ لعاشرا ، وليس يف أو ند
  منه. لٌ دَ وال بَ  ،ذلك املدينة مثلُ 

ٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱچة: قال يف مكّ  تعاىلهللا  أنّ  احلادي عشر:

ه، وهذا من ملسجد احلرام عن احلرم كلِّ  عربَّ  ،)٥(چٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤڤٱٱٱ
                                                      

َلَة، َوَال َتْسَتْدِبُروَها بِبَـْوٍل َوَال  : ملسو هيلع هللا ىلصّيب نالقال  )١( ُتُم اْلَغاِئَط َفَال َتْستَـْقِبُلوا اْلِقبـْ ِإَذا َأتـَيـْ

ب: َغاِئٍط، َوَلِكْن َشّرُِقوا َأْو َغّرِبُوا قبلة  . أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب: الصالة، 

)، ومسلم يف صحيحه كتاب: ٣٩٤رقم ( ١/٨٨ واملشرق ،وأهل الشأم ،أهل املدينة
ب: االستطابة   . األنصاري عن أيب أيّوبَ )، كالمها ٢٦٤رقم ( ١/٢٣٤الطهارة، 

َ َحرََّم َمكََّة، فـََلْم حتَِلَّ ِألََحٍد قـَْبِلي، َوَال حتَِلُّ  يوم الفتح: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  قال )٢( َّ ِإنَّ ا

القتال يوم ملسو هيلع هللا ىلص احلديث. أي: أُحّلت له   ا ُأِحلَّْت ِيل َساَعًة ِمْن نـََهارٍ ِألََحٍد بـَْعِدي، َوِإمنََّ 

رقم  ٣/١٤ ب: ال ينفر صيد احلرمرواه البخاري يف كتاب: جزاء الصيد،  الفتح.
 .) من حديث ابن عباس ١٨٣٣(
ڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱچٱقال تعاىل: )٣(

 ].٢٦احلج: [ چڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌ
 أ]./٤١[ )٤(
 .٢٨سورة التوبة:  )٥(



 

      ٣٨٠ 
 

لرأس عن  رُ بـَّ عَ ، كما يُـ )٢(البعض عن الكلّ بلفظ التعبري  )١(جماز لوجه عن اجلملة، و
  اجلملة.

   

                                                      
قل من معناه االصلي، وا به اللفظ الذي نُ مسّ  ،اهق من جاز الشيء جيوزه، إذا تعدّ : مشتّ لغةً  ازا )١(

  .على معىن غريه، مناسب له ليدلّ ؛ واستعمل

از مع ، لتخاطب لعالقةٍ : هو اللفظ السمتعمل يف غري ما وضع له يف اصطالح ايف االصطالح ا

 ،: هي املناسبة بني املعىن احلقيقيالعالقةو (أي: احلقيقي). قرينة مانعة من إرادة املعىن الوضعي

ازي، ألّول. واملعىن ا ا يتعّلق ويرتبط املعىن الثاين  ة بني ُمسّيت بذلك؛ ألّن  قد تكون املشبا
  املعنيني، وقد تكون غريها.

ةفاذا كانت العالقة املش از ،ا : هي املانعة من إرادة القرينةو .جماز مرسلفهو  ّال إ، و استعارةٌ  فا

  .ةحاليّ  :ة، وقد تكونلفظيّ  :املعىن احلقيقي، قد تكون

ازو الستعارة  -٢ .جماز مفرد مرسل -١ :: إىل أربعة أقسامينقسم ا ن يف (وجماز مفرد  وجير

الستعارة وجماز مركّ  -٤ب مرسل، وجماز مركّ  -٣). الكلمة ن يف الكالم(ب    .)وجير

از الّلغويومىت أُ  از، انصرف إىل ا ينظر: اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين ص:  .طلق ا
 .٣٢٧، والبالغة لعمر الكاف ص: ٢٥١، وجواهر البالغة للهامشي ص: ٢٠٥-٢٠٢

از الـُمْرَسل )٢( از اللغويا، وهو نوع من ا   . لذي هو جزء من ا
از الـُمْرَسلو ِة، مع قرينٍة ا : هو كلمة اسُتعملْت قصداً يف غري معناها األصلّي؛ لعالقٍة غري املشا

از. مثّ إّن تلك العالقة تتنوّع أنواعوهو إرادِة املعىن األصلّي.  من مانعة   :منها، اً من أهّم أنواع ا
سم جزئه،كما ذكر العّز هنا. اجلزئّيةً  ويستعمل اجلزء يف الكّل إذا  : وهي تسمّية الشيء 

لكّل. ينظر: اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين  ملعىن الذي ُقصد  كان له مزيُد اهتماٍم 
، وجواهر البالغة للهامشي ٢١٩، وشرح عقود اجلُمان للسيوطي ص: ٢٠٧، و٢٠٥ص: 
 .٣٢٧، والبالغة لعمر الكاف ص: ٢٦٥ص: 



 

      ٣٨١ 
 

ل قَ نْـ ومل يُـ  -  وهو مسنونٌ  -  ةلدخول مكّ  اغتسل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أنّ  الثاين عشر:
  .)١(ويف هذا نظر ،ذلك يف املدينة مثلُ 

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱفقال:  ،على املدينة نِ ثْ على البيت يف كتابه مبا مل يُـ  وقد أثىن هللاُ 

   . )٢(چڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱٱ

ً  أنّ  )٣()دنعتقِ (وكيف ال  من  لُ ستطيع أفضَ مُ  على كلِّ  هُ إتيانَ  هللاُ  بَ وجَ أَ  مكا
   .إتيانه مكان ال جيبُ 

  .)٥())٤(املكروهات(كره فيها يف األوقات ال تُ  الصلوات أنّ  ةَ مكّ  فِ رَ ن شَ ومِ 

                                                      
  ألنّ  ؛على استحبابه لدخول مكة قياساً دينة، استحباب الغسل لدخول امل املعتمدو )١(

لبطحاء اليت بذي احلليفة، وهي منهما ببلد حمرم كال  . وأن يكون الغسل قبل دخوله 
لنّيب  ّسياً  ا  : موضع التعريس، وهو نزول املسافر أخر الـُمَعّرسوملسو هيلع هللا ىلص الـُمَعرَّس، ويصّلي 

ب: املساجد اليت على طرق الليل لالسرتاحة. ينظر: صحي ح البخاري كتاب: الصالة، 
موع ع ر سمادة: ( ٢٠٥)، وخمتار الصحاح ص: ٤٨٤رقم ( ١/١٠٤املدينة  )، وا

، ووفاء الوقا ١/٤٧١، وأسىن املطالب ٤٤٧، ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ٨/٢٧٣
اية احملتاج ٣٨٧- ٣/٣٨٤ جر على ، وحاشية ابن ح٤/٥٧، وحتفة احملتاج ٢/٣٣٢، 

 .١/٨٨ على مذهب اإلمام الشافعي، وفقه املنهجي ٥٥٧اإليضاج ص: 
  .٩٦سورة آل عمران:  )٢(
 يف (ب): يعتقد. )٣(
ََذا   جبري بن مطعم:من حديث ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  )٤( َ َبِين َعْبِد َمَناٍف، َال َمتْنَـُعوا َأَحًدا طَاَف ِ

، وغريهم وقال . رواه أصحاب السنن ِمْن لَْيٍل َأْو نـََهارٍ  َأيََّة َساَعٍة َشاءَ ، َوَصلَّى البَـْيتِ 

وصّححه احلاكم ووافقه  . هو حديث حسن صحيح  ):٨٦٨رقم ( ٣/٢١١الرتمذي 

موع و  )،١٦٤٣، رقم (١/٦١٧املستدرك كتاب: املناسك وينظر: الذهيب.  ، ٤/١٧٨ا
 )٢٧٦رقم ( ٤٨١- ١/٤٨٠والتلخيص احلبري 

 يف (ب): املكروهة. )٥(



 

      ٣٨٢ 
 

، اللَُّهمَّ ِإنََّك َأْخَرْجَتِين ِمْن َأَحبِّ اْلِبَقاِع ِإَيلَّ   ملسو هيلع هللا ىلص:من قوله  ُروي ا ماوأمّ 
فهو  ،وإن صحّ ، )١(ملسو هيلع هللا ىلص عن النيبّ  فهذا حديث مل يصحَّ ،  َأَحبَّ اْلِبَقاِع ِإلَْيكَ  َفَأْسِكينِّ 

از الذي ال يعرفُ  ة ما يقع فَ بصِ  املكانِ  فِ صْ وَ  ه كثري من الناس، وهو من جمازِ من ا
لطِّ فَ صَ وَ  )٣(چٿٱٱٿچٱ :كقوله  ،جلوهر ضِ رَ العَ  وال يقوم به قيامُ  ،)٢(فيه ب يْ ها 

لقُ صِ وُ  )٤(چھٱٱےٱچٱوكذلك  هلوائها. فةٌ الذي هو صِ  س الذي هو دْ فت 
، وكذلواألولياء املقدَّ  ،ا من األنبياء لَّ حَ  نْ مَ ِـ ل فٌ صْ وَ  ك سني من الذنوب واخلطا

                                                      
لةرواه  )١( على  عٌ مَ جمُ  ،مرتوك احلديثوهو  -كما يف االستذكار   - حممد بن احلسن بن ز

هذا حديث  قال ابن عبد الّرب:  .، وسيأيت ترمجته من هذا البحثترك االحتجاج حبديثه

حلديثعند أهل الع ال يصحّ  أخرجه احلاكم يف و  . وال خيتلفون يف نكارته ووضعه ،لم 

 ،اْلِبَقاعِ بدًال من:  الِبَالدِ لكن بلظف:)، ٤٢٦١رقم ( ٣/٤املستدرك كتاب: اهلجرة 

تعليقاً على هذا  الذهيب، وقال اً ضعيف جدّ  ،ويف سنده عبد هللا بن أيب سعيد املقربي
، ٢/٤٦٤االستذكار  )،٣٧١رقم ( ٤/٨٥تعديل اجلرح وال. ينظر: موضوع  : احلديث

، ٥٣للسيوطي ص:  ، والدرر املنتثرة٢/٢١٠وميزان االعتدال للذهيب ، ٥/٣٣٣واحملّلى 
 .١/٢١٢للعجلوين  كشف اخلفاءو 
از العقلي )٢( ازي( وهو من ا   ).اإلسناد ا
از العقلي: و أو مصدر إىل غري  ،مفعولهو إسناُد الفعل، أو ما يف معناه من اسم فاعل، أو اسم ا

  ن أن يكون اإلسناد إىل ما هو له.لعالقة مع قرينة متنع مِ  ؛مما هو له يف الظاهر، من حال املتكلّ 
لعقل وهو اإلسناد،  ،ف فيه يف أمر معقولز والتصرّ لتجوّ لاً؛ ّمسي عقليّ  از اللغوييدرك   ،خبالف ا

  ع هلذا املعىن.وضَ يُ  اللفظ مل ف فيه يف أمر نقلي، وهو أنّ التصرّ  فإنّ 
از العقليومن    :أشهر عالقات ا

ثّله العّز بن عبد السالم هنا، ويف كتابه: اإلشارة إىل ميكما ،  املكانالزمان و االسناد إىل 
از، وجعله حتت قسم مسّاه: جماز الل زوم. ينظر: كتابه املذكور ص: اإلجياز يف بعض أنواع ا

 .٢٧٠، وجواهر البالغة ص: ٣٤-٣٠ ، واإليضاح للقزويين١١٣- ١١٠و، ١٠٥
  .١٥سورة سبأ:  )٣(
 .٢١سورة املائدة:  )٤(



 

      ٣٨٣ 
 

دس املالئكة وقُ  -السالم  )٢([الصالة و]عليه  - س موسى دْ قُ بِ  فَ صِ وُ  ،)١(سالوادي املقدَّ 
  فيه. )٣(واصلّ  الذين

َِّ  َأَحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:وكذلك قوله  َِّ  ضُ َوأَبْـغَ  ،اهَ دُ اجِ سَ مَ  اْلِبَقاِع ِإَىل ا  اْلِبَقاِع ِإَىل ا
 ،وتالوة كتابه ،كرهة ما يقع فيها من ذِ حمبّ  :ة املساجد، أراد مبحبّ )٤( َهاَأْسَواقُـ 

 ،واخليانةِ  ،شِّ فيها من الغِ  عُ قَ ما يَـ  بُغضَ  :األسواق ضِ غْ واالعتكاف والصلوات، وأراد ببُـ 
َْ تِ وسوء املعامال ون وال يغضُّ  ،ون عن منكروال ينهَ  ،ون مبعروفٍ مرُ ، مع كون أهلها ال 

فيه  لَّ حَ  نْ مَ  بصفةِ  فَ صِ وُ  ،"نٌ آمِ "و ،"خائفٌ  بلدٌ " :وكذلك قوهلم .ماتاألبصار عن احملرَّ 
ه ا حيبُّ مَّ ـل فيه مِ صَ مبا حَ  فٌ صْ هو وَ  ،ه بكونه حمبوً فُ صْ كذلك وَ و . نينِ من اخلائفني واآلمِ 

                                                      
، وقوله سبحانه: ]١٢طه: [سورة  چÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆچٱ أي: يف قوله تعاىل: )١(

: أي الـمطّهر، چÅٱچ .]١٦[سورة النازعات:  چٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپچ

لشامو  .م الواديِاس: چپچو . ينظر: معجم البلدان أو واد يف أسفل الطور ،هو جبل 
ب: الطاء ٨/٣١٥، وتفسري ابن كثري ٤/٤٥  .٢/٥٧٢، واملعجم الوسيط 
 سقطت من (أ). )٢(
 علميةدار الكتب الوط.  ١/٦٧ط. داو القلم  ، ويف القواعد الكربىكذا يف نسختني )٣(

 ، ولعّله أنسب للسياق ومقصود املؤّلف، وهللا أعلم.حّلوا   :١/٤٨
 أحبّ  :ب، املساجدكتاب: يف   أيب هريرة  يف صحيحه من حديثرواه مسلم  )٤(

بدًال من:  الِبَالدِ لكن بلظف: )، ٦٧١رقم ( ١/٤٦٤ البالد إىل هللا مساجدها

 للقعواعد الكربى مطابق لرواية مسلم. ةألزهريّ يات الكلّ ا مكتبة. وما يف طبعة اْلِبَقاعِ 

عن خري  ملسو هيلع هللا ىلصا سئل رسول هللا مّ ـه لأنّ  - وغريه البزّاركما رواه  -  احلديث وسبب إيراد
  . ه فأخربهفأ ،َال َأْدِري َحىتَّ َأْسَأَل ِجْربِيَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ها فقالالبقاع وشرّ 

بن عقيل، وهو حسن  رجال الصحيح خال عبد هللا بن حممدالبزّار  حديثورجال 
رقم  ٨/٣٥٢ابن حجر. ينظر: مسند البزار  نه احلافظقد حسّ و ، احلديث، وفيه كالم

 .١/١٤ البن حجر موافقة اخلرب اخلرب، و ٤/٧٦ جممع الزوائد)، و ٣٤٣٠(



 

      ٣٨٤ 
 

 حينئذٍ  كانتْ و به،  ثَ عِ ه إىل ما بُ ه أهلَ وإرشادُ به،  ملسو هيلع هللا ىلصه، وهو إقامة رسول هللا هللا ورسولُ 
   .هإىل رسولِ  كان أحبَّ   ،إىل هللا كان أحبّ   )١(]ما نَّ أَ [ ومعلومٌ  .عليه واجبةً 

ا وإرشادُ إقامتُ  كانتْ ،ر إىل املدينةا هاجَ مّ ـذلك للِ و  إىل هللا وإليه  ها أحبَّ ه أهلَ ه 
 إىل أحبّ  ،إىل هللا من غريها الطاعة اليت هي أحبّ  ومعلوم أنّ  .ه بغريهان إقامتِ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص

   .مجيع الطاعات منملسو هيلع هللا ىلص رسوله 

البقاع إىل رسوله  ون أحبّ كال تأن   كَ يْ لَ إِ  اعِ قَ البِ  بُّ حَ أَ  وال يلزم من قوله: 

فالتعبري  .أحّب إىل رّبه كون تأن ال  َيلَّ إِ َأَحبُّ الِبَقاِع  كما ال يلزم من قوله:  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ملسو هيلع هللا ىلص إىل هللا وإىل رسوله حبّ ن أمن البلدي)٢(كلَّ واحٍد   ألحّب يف البلَدين دالٌّ على أنّ 
  .هة ما أحبّ ه يف حمبّ أن خيالف ربَّ  ملسو هيلع هللا ىلصبرسول هللا  نُّ إْذ ال يُظَ 

من إبالغ الرسالة،  وقع فيه ما )٣()بّ حب(ن يْ واحد من البلدَ  ف كلُّ وصَ يُ  َوُجيوز أن
لطاعات، والنهي عن املعاصي، وكلّ  ا سواه من مّ ـإىل هللا ورسوله م ذلك أحبّ  واألمر 

   .افلو الن

يف   ِمْن َأَحبِّ اْلِبَقاِع ِإَيلَّ  )٤()ِين تَ جْ رَ خْ أَ (  :من هذا أن يكون املعىن وأحسنُ 

جه وهذا متّ  .يمعادِ  يف أمرِ   كَ يْ لَ إِ  اعِ قَ بِ الْ  بِّ حَ أَ  )٥()ِيف ( ينِّ كِ سْ أَ فَ   ،أمر معاشي

دة من دينه لْ زَ ه مل يَـ فإنّ  ؛ظاهر  كمالِ  هُ رَ شَّ وبَ  ،وتبليغ أمره إىل أن تكامل الوحيُ  ،يف ز
چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱچٱدينه وإمتام إنعامه بقوله: 

  .)٦(چڌٱٱڌٱٱ
                                                      

ا. )١(  يف (أ): أمنَّ
 أ]./٤٢[ )٢(
 يف (ب): حبسب. )٣(
 يف (ب). بياض )٤(
 .ت هذه الرواية بدون ذكرها، فلعّلها تصحيفوال الكتاب، وقد مرّ  يف (ب) ليست )٥(
  .٣سورة املائدة:  )٦(



 

      ٣٨٥ 
 

ان بصفة ما يقع فيهما قوله تعاىل: فَ وصَ األماكن واألزمان يُ  على أنّ  لُّ دُ ا يَ مّ ـوم
ٱٱ)٢(چچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱچ: وقوله، )١(چٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱچ
ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱٱڦٱٱچٱ: تعاىلوكذلك قوله  أهلهما. هما بصفةِ فَ صَ وَ فَـ 

لتحرمي الواقع فيهافَ وصَ ٱٱ)٣(چڄٱٱڄٱٱ  ،هاشجرِ  دِ ضْ ها، وعَ دِ يْ صَ  وهو حترميُ  ،ها 
 األشهرَ  تعاىل هفُ صْ وَ  )٦(. وكذلك)٥(نشدٍ ـمُ ـ لِ إّال  )٤(هاتِ طَ قَ التقاط لُ  ها، وحترميُ الء خالواختِ 
ڈٱٱٱٱٱٱٱٱڈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱٱچٱ :ويف قوله ،)٧( چڭٱٱڭٱٱڭچٱيف قوله:  لتحرمي احلرم

ارٌ ئمٌ  وليلٌ  ،ردٌ  يومٌ  :وقالت العرب .)٨(چژ   :)١(، ومنه قول جرير)٩(صائمٌ  ، و

                                                      
  .٣٥سورة إبراهيم:  )١(
  .٦٧سورة العنكبوت:  )٢(
  .٩١النمل: سورة  )٣(
الذي جتده ملقى الضائع، اسم الشيء : لغة – بفتح القافو  ،الالم بضمّ  - : ةطَ قَ اللُ  )٤(

  .فتأخذه
ما ُوِجَد من حّق حمرتم غري ُحمْرز، ال يعرف الواجد مستحّقه.  :اصطالح الشرعوأّما يف 

، ٢/٣٦٩اإلقناع و ، ١/٩٣)، ومنهج الطالب ل ق ط( :مادة ٢/٥٧٢ينظر: املصباح 
 .٣/٢٧٣وحاشية البيجرومي 

ا حّىت يوصلها إىل صاالواجد اْلُمَعرِّفُ  :الـُمْنِشد )٥( خذ اللقطة؛ ليعلن   .حبها، الذي 
فيقال له:  ،فَتها. فأّما الطالب املالك هلاُت الضاّلة إنشاداً، فأ ُمنِشد: إذا عرّ دْ شَ نْ يقال: أَ 
ً دَ شْ ها نِ دُ شِ نْ ، أَ ُت الضالةَ دْ شَ . يقال من الطلب: نَ الناشد شد. ينظر: ا : إذا طلبَتها، فأ 
 :مادة ٢/٦٠٥املصباح و ، ٩/١٢٦شرح صحيح مسلم للنووي و ، ٧/٥١٦للعمراين البيان 

 ).ن ش د(
 ا.بصفة ما يقع فيهأي: مـّما يدّل على أّن األزمان توصف  )٦(
  .٣٦سورة التوبة:  )٧(
  .١٩٤سورة البقرة:  )٨(
للخطّايب:  ينظر: غريب احلديث ، والنهار يصام فيه.فيه وليل ينام فيه، مربوديوم  :أي )٩(

 .١/٢٧٥الدين األزدي  عزّ ل ُمتَـنَـيبِّ ـالطَّيب ال املآخذ على ُشرّاح ديوان أيب، و ٢/١٩



 

      ٣٨٦ 
 

  )٢(مِ ائِ نَ بِ  يّ طِ مَ ـال لُ يْ ا لَ مَ وَ  تِ منِْ وَ     .....................
   

                                                      
من ، جرير بن عطية بن حذيفة اَخلطَفي بن بدر الكلّيب الريبوعي، وكان يكىن أ حزرة )١(

ه يناضل شعراء زمنه وعاش عمره كلّ  ،اليمامةيف  هـ ٣٣سنة  أشعر أهل عصره. ولد متيم:
، وكان عفيفاً  واألخطل. ،ري الفرزدقفلم يثبت أمامه غ - وكان هجاءاً مرّا  - ويساجلهم 

ديوان ثالثة أجزاء، ويف  نقائضه مع الفرزدق . وقد مجعتْ وهو من أغزل الناس شعراً 

هـ.  ١١٠يف اليمامة سنة توّيف  .. وأخباره مع الشعراء وغريهم كثرية جداً شعره

 .٢/١١٩األعالم للزركلي و  ٤٦١- ١/٤٥٦ لدينوريينظر: شعر الشعراء ل
   وصدره: ،٤٥٤ص: وهو يف ديوانه  ،على الفرزدق يردّ  تهقصيد من )٢(

َ لَقْد ُلْمِتنَ    ومنِت...      أُمَّ َغْيالن يف السَُّرىا 
 :وهي الدابة متطو: أي ،ة: مجع مطيّ املطيّ و، : السري ليالً السرى: ابنته، وغيالن أمّ و

ه ال يقطع السري : أنّ عىناملو ،بنائم" يف قوله: "وما ليل املطيّ الشاهد و  ،تسرع يف مشيها
از العقلي  لليل وال ينام هو يف معىن الذي  "ئم" :حيث أسند الوصففيه، فهو من ا

ا هو ظرف ، إمنّ حقيقةً  الليل ال ينام مع أنّ  ،العائد على الليلاملسترت إىل الضمري الفعل 
، ٢/١٩ ، وغريب احلديث للخطّايب١/٤٦٥خزانة األدب ينظر:  .زمان يقع فيه النوم

شرح الشواهد و ، )٣مع هامش رقم: ( ١/٦٠ لصعيديل بغية اإليضاح لتلخيص املفتاحو 
 .٣/١١٠حملمد شرّاب  ات الكتب النحويةالشعرية يف أمّ 



 

      ٣٨٧ 
 

 ،)٢(چÇٱٱÈٱٱÉٱٱٱٱÊچ، )١(چىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱچٱ :ويف الكتاب
ملا حيصل يف تلك  ةٌ فَ ذلك صِ  كلّ   ،)٥(يلٌ قِ ، وثَ )٤(يرٌ رِ طَ مْ ، وقَ )٣(عصيبٌ  وكذلك يومٌ 

ا خرياً  صفُ وكذلك وَ  .األزمان  صفٌ ما هو وَ ـ، إنّ )٦(هرٍ شَ  فِ لْ ن أَ مِ  ليلة القدر بكو
  ع فيها.اقِ الوَ  )٧()ملِ لعَ لِ (

  .)٨(أفضل بقاع األرض ملسو هيلع هللا ىلصقربَُه  الناس اإلمجاَع على أنّ  بعضُ  لَ قَ فإن قيل: قد نَـ 

غري  ،به  خمتصّ ما ينزل على قربه من الِربّ  : أنّ فاجلواب ،ما نقل : إن صحّ قلنا
  .)٩(فضلُمَتعدٍّ إىل مسجده، وال يلزم من ذلك أن يكون مسجده أ

                                                      
  .٩ر: سورة املدثّ  )١(
  .١٥٦سورة الشعراء:  )٢(
ة عن نبّيه حكاي كما يف قوله تعاىل ،أو اهلول ،شديد احلرّ  :يوم عصيبو : العصيب )٣(

شديد أي:  ]٧٧هود: [ چڱٱٱڱٱٱٱںٱٱںچ لـّما جاءته رسل ربّه لوط 
. ينظر: تفسري ابن كثري عليه ذلك ه سيدافع قومه عنهم، ويشقّ ه علم أنّ وذلك أنّ  ؛بالؤه

ب: العني ٢٩٦، وتفسري اجلاللني ص: ٤/٣٣٦  .٢/٦٠٤، واملعجم والوسيط 
ّ اً اليوُم يـَْقَمِطرُّ اْقِمْطرَار  وقد اقَمَطرَّ ، شديد :أي :يررِ طَ مْ قَ  )٤( وله يف طْ م وأَ ، وذلك أشّد األ

  . ]١٠اإلنسان: [ چڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱ، ومنه قوله تعاىل: البالء والشّدة
، أي: ٱٱٱچچٱٱچ، تهلشدّ  ؛كريه املنظر  :تكلح الوجوه فيه أي، قاً ضيّ أي: ،  چڃٱٱڃٱٱٱچ

 مادة:  ١/٢٦٠، خمتار الصحاح ٢٤/٩٩ينظر: تفسري الطربي  .يف ذلك شديداً  طويالً 
 .٧٨٢، وتفسري اجلاللني ص: ٨/٢٨٩)، وتفسري ابن كثري ق م ط ر(
 :أي ،شديداً ]، أي: ٢٧ اإلنسان:[ چڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺچكما يف قوله تعاىل:  )٥(

 .٧٨٣تفسري اجلاللني ص:  . ينظر:ال يعملون له ،يوم القيامة
 ].٣القدر: [ چڀٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿچٱ قال تعاىل: )٦(
 يف (ب): العمل. )٧(
 يت تفصيله فريباً من كالم السبكي. )٨(
 .١/٦٩أي: أفضل املساجد ينظر: القواعد الكربى  )٩(



 

      ٣٨٨ 
 

  .من سكناه يف األرض يف قربه أطولُ ملسو هيلع هللا ىلص كناه فإن قيل: سُ 

  الدين. اتنهى كالم الشيخ عزّ  )١(.بقربه دون مسجده  : هذا خمتصّ قلنا

 :)٢(ل السكينة على قناديل املدينةتنزّ ين السبكي يف كتابه وقال الشيخ تقي الد

وأشرف  ،شرف من املسجدأبل هو  ،فال يشمله حكم املسجد ،أما املدفن الشريف 

 مجاع على أنّ اإل )٣(كما حكى القاضي عياض  ،البقاع وأشرف من كلّ  ،ةمن مسجد مكّ 
ه مستثىن من قول وأنّ  ،)٤(ال خالف يف كونه أفضل ملسو هيلع هللا ىلص أعضاء النيبّ  املوضع الذي ضمّ 

ونظم بعضهم  ة أفضل من املدينة.مكّ  أنّ  :وغريهم ،)٢(واحلنابلة ،)١(ةواحلنفيّ  ،)٥(ةالشافعيّ 
   :يف ذلك

                                                      
م  )١(   .)(مع حذف قليل ٦٩- ١/٦٣قواعد األحكام يف مصاحل األ
 .٢٨٤- ١/٢٦٤الكتاب مطبوع، ومصّمن يف فتاويه  )٢(
املغرب عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل: عامل  )٣(

كان من أعلم الناس بكالم العرب   هــ. ٤٧٦سبتة سنة . ولد يف وإمام أهل احلديث يف وقته
مهم. من تصانيفه: ّ م وأ ترتيب املدارك ، والشفا بتعريف حقوق املصطفى وأنسا

، شرح صحيح مسلم، ووتقريب املسالك يف معرفة أعالم مذهب اإلمام مالك

ذهب البن ر: الديباج املهـ. ينظ ٥٤٤سنة  ّيف و يف احلديث. وت مشارق األنوارو

 .٥/٩٩، واألعالم للزركلي ٥٢ -٢/٤٧فرحون 
إىل حكاية هذا  ماوقد سبقهبن عساكر، عبد الصمد أيضاً  مـّما نقل هذا اإلمجاعو  )٤(

كما   –وابن بطال ، - كما ذكره اخلطيب ابن مجلة   –اإلمجاع القاضي أبو الوليد الباجي 
بل ذكر ابن عقيل احلنبلي يف   ،وغريمها ،-  ومل أجده يف شرحه للبخاري ،ذكر ابن كثري

أّن تلك البقعة أفضل من العرش ومحلته، وجّنة عدن، واألفالك الدائرة.  الفنوتكتابه 

وبدائع ، ٢/٢١٣والشفاء للقاضي عياض ، ٣٢ينظر: إحتاف الزائر البن عساكر ص: 
ة ، واحلجج املبين٢٩٠ص: البن كثري الفصول يف السرية ، و ٣/١٠٦٥الفوائد البن القيم 

 .١/١٣٤وفاء الوفاء و ، ٤٨للسيوطي ص: 
موع  )٥(  .٧/٤٦٩ينظر: ا



 

      ٣٨٩ 
 

  )٣()َوَحواَهلَا(ُمْصطََفى ـَقْد َحاَط َذاَت ال    امَ  رضِ األَ  رَ يْـ خَ  نَّ َِ  يعُ مِ اجلَ  مَ زَ جَ 

 )٥(َواَهاَمأْ  زََكى )٤(]تْ ِس ِحَني [زَكَ َكالنـَّفْ     تْ لَ ا عَ هَ نِ اكِ سَ وا بِ قُ دَ صَ  دْ قَ لَ  مْ عَ نَـ وَ 

  .)٦(يستشكلون نقل هذا اإلمجاع مجاعةً  ورأيتُ 
  

   
                                                      

 . ٢/٦٢٦ بن عابدينال املختار احملتار على الدرّ  ردّ ينظر:  )١(
البن مفلح  املبدع يف شرح املقنع، و ٢٣١مي ص: دَ لألَ ر ر يف راجح احملرّ املنوّ ينظر:  )٢(

٣/٦٧ . 
 يف (ب): حواها. )٣(
 سقطت من (أ). )٤(
. ينظر: البسكريعبد هللا صيدة طويلة يف فضل املدينة للشيخ العارف أيب حمّمد من ق )٥(

 .٣٦٠للمراغي ص:  ة، وحتقيق النصر ٢/٩٥٦جة النفوس للمرجاين 
ذا اإلمجاع ما قال يف الشيخ أصل اإلشكال عند  )٦( كما    – أماليهابن عبد السالم 

معناه: أّن هللا يرّتب على العمل يف أو عكسه  ،تفضيل مّكة على املدينة : - نه نقل ع

فيشكل قول القاضي عياض:  ،ممّا يرتّبه على العمل يف األخرىإحدامها من الثواب أكثر 
 . أمجعْت األمة على أّن موضع القرب الشريف أفضل؛ إذ ال ميكن أحد أن يعبد هللا فيه

يت مناقشة السبكي هلذا اإلشكال قريباً. اً على نقل هذا اإلمجاع ولعّل مـّما ُيشكل أيض و
، فقال ١/١٢٠عند الشافعّية وغريهم، ما أطلق اإلمام الشافعي عن الكعبة الشريفة يف األّم 

لفضل  :    .وال موضع أطهر منها، وال أوىل 

وأّما الرتبة اليت دفن  سالم ابن تيمية على ما ذكره القاضي عياض فقال: عّقب شيخ اإلتو 

ا أفضل من املسجد احلرامفال أعل ،ملسو هيلع هللا ىلص فيها النيبّ  ّ أو املسجد  ،م أحداً من الناس قال: إ
وهو قول مل يسبقه  ،إّال القاضي عياض. فذكر ذلك إمجاعاً  ،أو املسجد األقصى ،النبويّ 

. وقال مبثل أفضل من املساجد ملسو هيلع هللا ىلص إليه أحد فيما علمناه. وال حّجة عليه، بل بدن النّيب 

النفس فيه. ينظر: جمموع الفتاوى البن تيمة وأطال  ،ذلك تلميذه ابن عبد اهلادي
 .١/١٣٨، ووفاء الوفا ٢٥٢- ٢٥١، والصارم املنكي ص: ٢٧/٣٧



 

      ٣٩٠ 
 

 ،فاً نَّ صَ مُ يف مذهبنا مخسني  طالعتُ : )١(ي احلنفيّ وجِ رُ وقال يل قاضي القضاة السُّ 
   .لذلك)٢( ضاً عرُّ فيها تَ  فلم أجدْ 

ة يف تفضيل مكّ  ةً ا ولكم أدلّ الدين بن عبد السالم لن ذكر الشيخ عزّ  :وقال يل
 ،الدين ذكرها الشيخ عزّ  إنّ  :ة اليت قالواألدلّ  .رىة أخأدلّ  )٣(نالوذكرت  ،على املدينة

 قائمةٍ  ال بصفاتٍ  ،ويفضالن مبا يقع فيهما ،ةها متساويَ األماكن واألزمان كلّ  : إنّ )٤(قال
التفضيل  وأنّ  ،ه وكرمهنِّ فضله ومَ فيهما من  العبادَ  هللاُ  يلُ نِ ويرجع تفضيلهما إىل ما يُ  ،ما

ذا قال ك .)٥(العاملني فيهما جرِ يل أَ جيود على عباده بتفضِ  تعاىل هللا أنّ  ،الذي فيهما
  .)٦((الدين  الشيخ عزّ 

وله عند هللا من  ،)٨(واملالئكة الرضوانلول حُ ـلِ وقد يكون  ،ذلك: قد يكون لِ )٧(أ أقولو

                                                      
احلنفي: فقيه، كان  أمحد بن إبراهيم بن عبد الغين السُُّروِجي، أبو العباس، مشس الدين )١(

رعاً ، و مّدة، ونعت بقاضي القضاة مصر عي يفويل احلكم الشر  اً.اً وحتّول حنفيّ يّ حنبل كان 
ومل يكمله،  ،يف الفقه شرحاً حافالً  الغاية شرح اهلدايةيف علوم شّىت. من كتبه: 

وسكينة وصحة ذهن، وقد رّد  ،دب علم الكالمواعرتاضات على الشيخ ابن تيمية يف 

هر القاهرة. ينظر: اجلو  ودفن بقرب الشافعيّ  ،هـ ٧١٠سنة   عليه ابن تيمية. تويفّ 
، واألعالم للزركلي ١٠٥- ١/١٠٣، والدرر الكامنة ٥٥-١/٥٣ يف طبقات احلنفية املضية

١/٨٦. 
 أ]./٤٣[ )٢(
.للسبكي كذا يف النسختني، ويف الفتاوى )٣(  ولعّله أصوب. : أ
 .أي: العّز بن عبد السالم  )٤(
 .١/٧٠مه قريباً من هذا املعىن يف القواعد الكربى ينظر: كال )٥(
 (ب). ليس يف )٦(
 .أي: السبكي  )٧(
 . ١/٢٨٠ ،كما يف فتاويهملسو هيلع هللا ىلصعلى قرب النّيب  أي: تنّزهلما مع الرمحات )٨(



 

      ٣٩١ 
 

فكيف ال يكون  ،غريه وليس ملكانٍ  ،العقول عن إدراكه )١()رتقصُ (ولساكنه ما  ،له ةِ بَّ احملَ 
   ؟األمكنة أفضلَ 

ق بل هو مستحِّ  ،وال له حكم املساجد ،داً ه ليس مسجِ ألنّ  ؛عمل لنا وليس حملّ 
 فال خيتصّ  ،)٢(أحدٍ  أكثر من كلّ  ةٌ فَ مضاعَ  ه فيهوأعمالُ  ،حيٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ و  ،ملسو هيلع هللا ىلص للنيبّ 

عمالِ     .نا حننالتضعيف 

أعضاءه  ينشرح صدرك ملا قاله القاضي عياض من تفضيل ما ضمّ  ،افافهم هذ
  : ينعتبارَ  ملسو هيلع هللا ىلص

ملوضِ دفَ يُ  أحدٍ  لَّ ك  إنّ  :ما قيل :أحدمها   .)٣(لق منهع الذي خُ ن 

   .وإقبال هللا تعاىل ،ملسو هيلع هللا ىلصالرمحة والربكات عليه  لُ زُّ نَـ تَـ  :والثاين

   .فيه لَّ ن حَ ألجل مَ  )٤(لكن ،الفضل ليس للمكان لذاته منا أنّ ولو سلّ 

 )٥(. وعلى الكعبة ،فهذا املكان له شرف على مجيع املساجد ،ذلك إذا عرفتَ 

  انتهى كالم السبكي.

عياض البقعة اليت القاضي استثىن  : شرح البخاريوقال احلافظ ابن حجر يف 

ّ فحكى االتّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص فيها النيبّ  نَ فِ دُ  ق علّ هذا ال يت نّ  :بَ قِّ عُ تُـ و ،ا أفضل البقاعفاق على أ
   .ب عليه الفضل للعابده ما يرتتّ حملّ  ألنّ  ؛املذكور لبحثِ 

   

                                                      
 يف (ب): يقصر. )١(
 يستشهد له السيوطي قريباً. )٢(
 .٥/٣٣٢احملّلى أفضل اخللق، فهو أفضل البقاع. ينظر: ملسو هيلع هللا ىلص : أّن النّيب وجهه )٣(
 أي: لكن الفضل. )٤(
  ).(مع حذف قليل ٢٧٩-١/٢٧٨فتاوى السبكي  )٥(



 

      ٣٩٢ 
 

 ،سبب التفضيل ال ينحصر يف كثرة الثواب على العمل نّ  :)١(القرايفّ  أجابو
   .)٣(كتفضيل جلد املصحف على سائر اجللود  ،)٢(بل قد يكون لغريها

 وي أنَّ ه رُ أنّ  ؛ت أعضاءه الشريفةسبب تفضيل البقعة اليت ضمّ  :)٤(وقال غريه
يف أواخر  بن عبد الربّ ارواه  ،قُ لَ ما خيُْ ندَ ه عِ منها ترابُ  ذَ خِ قعة اليت أُ يف البُ  نُ دفَ يُ  ءَ رْ مَ ـال

   متهيده
   

                                                      
 املالكي أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرايف )١(

لقاهرة، وهو مصريّ احلافظ: نسبته  اِإلمام اورة لقرب اإلمام الشافعّي)   إىل القرافة (احمللة ا
أنوار الربوق يف أنواء لة يف الفقه واألصول، منها: له مصّنفات جليّ . املولد واملنشأ والوفاة

، تصرف القاضي واإلمام، واإلحكام يف متّييز الفتاوي عن األحكام، والفروق

شرح فصول اِإلمام الرازي يف  شرح تنقيح الفصوللكية، ويف فقه املا الذخريةو

، و شجرة ٢٣٩- ١/٢٣٦هـ. ينظر: الديباج املذهب  ٦٨٤سنة  األصول. توّيف 
 .٩٥- ١/٩٤، واألعالم للزركلي ١/٢٧٠ الزكّية نورال
اورةوجعله حتت القاعدة:  )٢(  .التفضيل 
وليس فيه  ،وال مبا يوجب اإلهانة ،ورةوال جيوز أن يالبس بقاذ ،ه حمدثال ميسّ ألنّه  )٣(

اورته الورق املكتوب فيه القرآن الكرمي ؛شيء مكتوب  .٢/٢١٩ينظر: الفروق  .بل 
 على مّكة، تفضيل املدينة يف زع املّكيَّ صّنف و الذي  عن املدينّ  اربن بكَّ  بريُ الزُّ نقل  )٤(

تَها ـمن تربَ  لقتْ خُ  ّمنانفس إ ِإن كلّ  :لقاف ،يّ كِّ ـمَ ـعجز عنها ال ،ة واحدةلَّ ِيف خَ  فربز عليه
فبان َأن  ،من تربة مدفنه لقتْ ا خُ إمنّ  ملسو هيلع هللا ىلصول نفس الرس نافك ،تَمو ـفيها بعد ال دفنتْ  اّليت

رزة على سائِر اْألر تلك الرتبة هل للحكيم الرتمذي  نوادر األصول. ينظر: ضنيا فضيلة 
١/٢٦٨. 



 

      ٣٩٣ 
 

   .)١( ))٢(موقوفاً ( )١(اِينّ سَ رَ طاء اخلُ من طريق عَ 
                                                      

ث، الواعظ، نزيل ، واسم أبيه ميسرة، احملدّ أبو عثمان اخلراساينّ  ،عطاء بن أيب مسلم )١(
 هـ. ٥٠، وقيل ُولد سنة س، من اخلامسةويدلّ  ،رسلويُ  ،يهم كثرياً  ،دمشق والُقدس، صدوق

وأيب هريرة، وأنس وغريهم، ويروى عنه شعبة،  ،كابن عباس،  الصحابة مرسالً  روى عن
ي أخرج له. هـ، ومل يصّح أّن البخار  ١٣٥سنة  وعدد كثري. توّيف  ،كوسفيان، ومال

ذيب التهذيب ١٤٣- ٦/١٤٠ينظر: سري أعالم النبالء   تقريب، و ١٢٥- ٧/٢١٢، و
 .٣٩٢ص:  التهذيب

َيْأُخُذ ِمْن تـَُراِب اْلَمَكاِن الَِّذي  . ولفظه: ٢٤/٤٠٠التمهيد  )٢( َأنَّ اْلَمَلَك يـَْنَطِلُق فـَ

ڇٱٱٱٱٱچ: َوَذِلَك قـَْولُهُ  ،فـَُيْخَلُق ِمَن التـَُّراِب َوِمَن النُّْطَفةِ  ،فـَُيْذرِِه َعَلى النُّْطَفةِ  ،ِفيهِ يُْدَفُن 

وأخرجه ابن عدي يف الكامل  .] ٥٥[ طه:  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱ
  ).١٤٣٦رقم ( ٥/٥١٧

ر كثري   ١/٥٢١ كتاب: اجلنائر  : ما رواه احلاكم يف مستدركهمنها ة،ويف الباب أحاديث وآ
ُر َمْن  : نازة عند قٍرب فقالجب ملسو هيلع هللا ىلص مّر الّنيبُّ قال:  عن أيب سعيد ) ١٣٥٦رقم ( قـَبـْ

َّ فقالوا: فالٌن احل  َهَذا؟ َِّ، فقال رسول ا َُّ   :ملسو هيلع هللا ىلص بشيُّ  رسوَل ا َال ِإَلَه  ،َال ِإَلَه ِإالَّ ا

 َُّ َها ُخِلقَ  ،ِإالَّ ا له ذكر أّن و  حه احلاكم،صحّ  . ِسيَق ِمْن َأْرِضِه َوَمسَائِِه ِإَىل تـُْربَِتِه الَِّيت ِمنـْ

 مبجموع طرقهاأللباين  هنحسّ ه على املستدرك، و تلخيصشواهد صحيحة، ووافقه الذهيب يف 
  ).١٨٥٨رقم ( ٤/٤٧٣الصحيحة يف السلسلة 

ما قاله علّي بن أيب  - والسمهودي  ،كما ذكر ابن كثري  –وممّا يستند إليه نقل اإلمجاع السابق 
َّ  إّن أحبَّ البقاع إىل فقال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصحني اختلفوا يف دفنه  طالب  ،  فيه نبيُّه مكاٌن قُِبضَ  ا

م قد رضوا بذلك، وسكتوا عنه، ودفنوه  ّ رقم  ٨/٢٧٩فيه. رواه أبو يعلى يف مسنده ملسو هيلع هللا ىلص فإ
  ، وله شواهد.خمتلف فيهوهو  ،ُمجيع بن ُعمري التَـْيمي الكويفوفيه  )٤٨٦٥(

من حديث الطويل، والنسائي يف الكربى،  - واللفظ له –ومثله ما رواه الرتمذي يف سننه ومشائله 
خمتصراً، وغريهم عن سامل بن عبيد  ىوالطرباين يف املعجم الكبري، والبيقهي يف السنن الكرب 

املكان الذي  يف  قال: ؟ملسو هيلع هللا ىلصلـّما سئل: أين يدفن رسوُل هللا   األشجعّي: أّن أ بكر الصديق

 ّ ّ مل يق ؛فيه روَحه قبض ا ، فعلموا َأْن قد صدق. قال  يِّبيف مكان ط إّال ض روَحه بفإّن ا
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مبا له من وصّححه األلباين؛ وصّحح ابن حجر وقفه،،إسناده صحيح، ورجاله ثقاتالبوصريي: 

  .الطرق والشواهد
ويف سنده: سوادة بن سلمة بن نـُبـَْيط، مل ،  ه أحّب البقاع إلييف مل يقبضه إّال ويف رواية البيهقي: 

   أجد له ترمجة، وبقّية رجاله ثقات، وهللا أعلم.
ّ نبّياً  : ن أبيها ويف رواية الرتمذي يف سننه من حديث عائشة ع  يف ّال إ ما قبض ا

 ،كييْ لَ مُ ـعبد الرمحن بن أيب بكر الل ؛ضّعفها الرتمذي ، ن فيهموضع الذي حيّب أن يُْدفَ ـال

ا لغريها. ويف لفظ أيب يعلى وصّححه ،األلباين بهفتعقّ ، من قبل حفظه  فضعّ يُ  وقال: 

 ٢٢٥ص:  ينظر: الشمائل .همكنة إليأل أحّب ايف ّال إ يـُْقَبُض النيبُّ  ال ذا اإلسناد: 

ب: ما جاء يف دفن النّيب ٣٧٩رقم ( رقم  ٣/٣٢٩ملسو هيلع هللا ىلص )، وسنن الرتمذي يف اجلنائز، 
رقم  ٣٩٨و ٦/٣٩٦ملسو هيلع هللا ىلص سنن الكربى للنسائي كتاب: وفاة النّيب )، وال١٠١٨(
 ٧/٥٦والطرباين )، ٤٥رقم ( ١/٤٦)، ومسند أيب يعلى املوصلي ٧٠٨٤و( ،)٧٠٨١(
ب: من يكون أوىل بغسل الـمّيت  )، السنن٦٣٦٧( الكربى للبيهقي كتاب: اجلنائز، 
)، ٦٩٠٦(رقم  ٤/٤٨ اجلماعة يصلون على اجلنازة أفذاذاً  :بو ، )٦٦٥٦رقم ( ٣/٥٥٥

)، والكاشف ٤٣رقم: ( ١/٢٤٢، وينظر: العلل للدارالقطين ١/٤٠٦ومصباح الزجاجة 
ريخ اإلسالم ١/٢٩٦ ذيب ٢٩٠)، والفصول يف السرية ص: ٢٢٣رقم ( ٤/٤٣٣، و ، و

)، ووفاء الوفاء ٤٣٣٠رقم ( ٥٤٦-١٧/٥٤٥، واملطلب العالية ١١٢- ٢/١١١التهذيب 
 .١/١٣٧ أحكام اجلنائز، و ١٤٦-١٤٤

 يف (ب): مرفوعاً. )١(
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نه م قَ لِ اب الذي خُ الرتُّ  جربيل أخذَ  أنّ  :)١(اربكَّ  بنُ  ريُ بِ وعلى هذا فقد روى الزُّ 
   ،ت أعضاءه من تراب الكعبةة اليت ضمَّ قعَ فالبُ  ،فعلى هذا ،)٢(من تراب الكعبة ملسو هيلع هللا ىلص

                                                      
ار بن عبد هللا القرشي األسدي املكّي، من أحفاد الزبري بن العّوام، أبو عبد الزبري بن بكّ  )١(

ألنساب وأخبار العرب، راوي: عاهللا احلافظ النسابة، عامل مّكة، ثقة، ثبت، ولد يف  ،ةمل 
إبراهيم بن املنذر، وابن عّيينة  : فيها. روى عن، وويل قضاء مّكة فتويفّ هـ ١٧٢سنة  املدينة

أخبار ابن ماجه، واحملاملي، وابن أيب الدنيا وآخرون. له تصانيف، منها:  :وغريمها، وعنه

مها العرب وله جمموع يف ، مجهرة نسب قريشسم  خبارهاأنسب قريش و ، ووأ

 أعالمهـ. ينظر: سري  ٢٥٦سنة  توّيف  .املوفقيات :اهاألخبار ونوادر التاريخ، مسّ 

ذيب التهذيب ٣١٦-١٢/٣١١ النبالء - ٢٣٤، وطبقات احلّفاظ ص: ٣/٣١٣، و
 .٣/٤٢كلي ر ، واألعالم للز ٢٣٥

عن ابن عباس  ١/٢١تابه عوارف املعارف يف ك ياإلمام السهرورد مل أجده رغم البحث. وذكر )٢(
واملشهور يف هذا  ، ومل يسنده. ةرة األرض مبكّ من سُ ملسو هيلع هللا ىلص  أصل طينة رسول هللاأنّه قال:  

سناده يف شرف املصطفى  – )٧٧رقم ( ٣٠٣-١/٢٩٥الباب ما روى أبو سعيد النيسابوري 
حوال املصطفى -له  واللفظ ، وغريمها من األثر الطويل عن َكْعب ١/٧٠، وابن اجلوزّي يف الوفا 

تيه أمر جربيل  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا أراد أن خيلق حممداً مّ ـهللا تبارك وتعاىل ل إنّ قال: األحبار  أن 

 ،ن موضع قربهمِ فقبض قبضة  ،، فهبط جربيل مع املالئكة-اليت هي نور األرض -لقبضة البيضاء
ار اجلنّ  يف كلّ  غمستْ  ة البيضاء، مثّ كالدرّ   حىت جعلتْ  تْ نَ جِ ة، فعُ بيضاء نقيّ  وهي يومئذٍ  ، ةأ

وفضله قبل أن تعرف آدم  ملسو هيلع هللا ىلص حممداً  املالئكةُ  والبحار، فعرفتْ  ،ا يف السماوات واألرضني يفَ وطِ 
  األثر. 

قال بعض العلماء: وهذا ال يقال من قبل الرأي،  : ١/٨٣قال الزرقاّين يف شرح املواهب 

بواسطة، ملسو هيلع هللا ىلص ه حربها، أو عن املصطفى ألنّ  ؛ا عن الكتب القدميةإمّ  :انتهى. يعين: فهو
حتمال أنّ  اً رين جدّ فهو مرسل، وتضعيف بعض املتأخّ  وقد  -الكتب القدمية ه من له 

ما ينقل من  وليس كلّ ...ا هو من جهة السندالتضعيف إمنّ  غري مسموع، فإنّ  -ت لَ دّ بُ 
ا ه. ويف إسناده أبو بكر بن أيب مرمي الغساين،  مبثل هذا االحتمال الكتب القدمية مردوداً 

نوا ال يرون والشمائل كا ،والسري ،أصحاب التاريخ أنّ  واجلمهور على تضعيفه. ومن املعلوم
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لورع ن عُ مَّ ِـ ن أسلم من علماء أهل الكتاب ممّ بنقل مثل هذه األخبار وروايتها عَ  ساً  رف 
ً  ،يف الرواية ت ما كان كذ ينظر:  وهللا أعلم.، يف كتبهم ومل يدخل على املسلمني من الروا

يف الضعفاء )، والكامل ١٥٩٠رقم ( ٤٠٥- ٢/٤٠٤بن أيب حامت اجلرح والتعديل ال
  .)٧٩٧٤رقم ( ٦٢٣قريب ص: )، والت٢٧٧رقم ( ٢/٢٠٧
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  )١(.موهللا أعل ،ذلك ة إن صحّ ل املذكور إىل مكّ يفضتفريجع ال

ة يف قولنا: هي مبكّ  ملرادُ : ا)٢(قال ابن َحْزمٍ  للزركشي:  أحكام املساجدويف 

حرمها  معليها يف الفضل املدينة ويَ  ،فقط عرفاتٍ  وما وقع عليه اسمُ  ،هكلّ   احلرمُ  أفضلُ 
  )٤(. انتهى .)٣(هحدَ األقصى وَ  يعين املسجدَ  ،بيت املقدس مثّ  ،هحدَ وَ 

ما ّـ أي :تُ لَ ئِ  سُ ينّ أوذلك  يف فائدًة،والقرا ،استفد من كالم السبكي تذنيب:
  ؟)٦(و الشامأ، )٥(مصر ،أقضل

                                                      
   .٣/٦٠٨فتح الباري البن حجر  )١(
: احلافظ الفقيه، عامل األندلس يف علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو حممد )٢(

: ثري ينتسبون إىل مذهبه، يقال هلمعصره، وأحد أئمة اإلسالم. كان يف األندلس خلق ك
جملد، ومن أشهر مصنفاته:  ٤٠٠. روي أّنه أّلف حنو هـ ٣٨٤سنة  . ولد بقرطبةاحلْزمية

الناسخ ، ومجهرة األنساب، فقه، واحملّلى، والفصل يف امللل واألهواء والنحل

يف   . تويفّ إبطال القياس والرأي، واألحكام ألصول األحكام، وواملنسوخ

ص: ، وطبقات احلفاظ ٢١٣- ١٨/١٨٤سري أعالم النبالء هـ. ينظر:  ٤٥٦األندلس سنة 
 .٢٥٥- ٤/٢٥٤، واألعالم للزركلي ٤٣٦-٤٣٥

 .٥/٣٢٥احملّلى  )٣(
حكام املساجد  )٤(   .١/١٩٣إعالم الساجد 
 واإلسكندرية يفهـ  ١٩سنة  البلد املعروف، فتحها عمرو بن العاص : مصر )٥(

وهي بلدان كثرية، أخصها القسطاط اليت عّمرها عمرو بن  ،خالفة عمر بن اخلطاب 
 .٥٥٢، والروض املعطار يف خرب األقطار ص: ٥/١٣٧العاص. ينظر: معجم البلدان 

، وقسمت األوائل الشام معروفة مشال اجلزيرة العربر عظيمة وَ بالد كثرية وكُ : الشام )٦(
مدينتها العظمى طربية  :والشام الثانيةوفيها غزة والرملة،  ،فلسطني :ولاألمخسة أقسام: 

الغوطة ومدينتها العظمى دمشق، ومن سواحلها طرابلس الشام،  :الثالثةوالغور والريموك، و
والشام اسم . أرض محص وقنسرين ومدينتها العظمى حلب وساحلها انطاكية :الرابعةو

تشّكل هذه املنطقة  ل طول الشام من ملطية إىل رفح.جلميع ذلك من البالد والكور، وأو 
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منطقة إلضافة إىل مناطق حدودية جماورة مثل  ،واألردن ،ولبنان ،سورية: من اليوم كلّ 
وتشمل املناطق السورية اليت  يف اململكة العربية السعودية، ومنطقة احلدود الشمالية ،اجلوف

ن االنتداب الفرنسي على سورية تركياُضمت إىل  ّ ينظر: . واملوصل ،سيناءمن  اً ، وقسمأ
 .٣٣٥، والروض املعطار يف خرب األقطار ص: ٣/٣١١معجم البلدان 
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  : الشام. فقلتُ 

ا(: ما املراد فقيل   أفضل؟)٢( )١()بكو

ً.فقلتُ    : العمل فيها أكثر ثوا

  .ملسجد األقصى دون سائر أرض الشام : هذا خاصّ فقيل

التفضيل قد يكون  أنّ  :والقرايف ،فاستفد من كالم السبكي ،لزام صحيحإوهو 
قال فقد  ،وهذا ظاهر يف الشام واملالئكة. ،والربكات ،محاتالر  )٣()لزُّ نَـ كتَـ ( ،لغري ذلك

َها )٥()ِألَنَّ ( ؛لِلشَّامِ  )٤(َىب طُوْ   ملسو هيلع هللا ىلص: ِسطٌَة َأْجِنَحتَـَها َعَليـْ َ لفظ هذا  . َمَالِئَكَة الرَّْمحَِن 

  . )٦(الرتمذي

                                                      
ا. )١(  يف (ب): لكو
 /أ].٤٤[ )٢(
 يف (ب): كنزول. )٣(
ة لضمّ  ؛الياء واواً  تبلِّ قُـ  ،طُيـَْىب أصلها:  .سىن واخلرياحلوهي  ،ى من الطيبلَ عْ فُـ  :َىب وْ الطُ  )٤(

 ]٢٩ الرعد:[ چٻٱٱپٱٱپٱٱٱپچ ويف التنزيل العزيز: .ما قبلها. ويقال: طوىب لك
. وطُوىب شجرة يف مستطاب يف اجلّنة من بقاء بال فناء وعز بال زوال وغىن بال فقر كلّ أي:  

مادة:  ١٩٤. ينظر: خمتار الصحاح ص: طعهاقائة عام ما يم  ِظّلهاب يفيسري الراك اجلّنة،
ب: اهلمزة، فصل: األلف اللينة ص: ط ي ب( ، وتفسري ابن  ١٣٣٥)، والقاموس احمليط 

 .٢/٥٧٣ب: الطاء املعجم الوسيط ، و ٣٢٦، وتفسري اجلاللني ص: ٤/٤٥٥ري كث
 .ِإنَّ يف (ب):  )٥(
ِبت)، ٣٩٥٤رقم ( ٥/٧٣٤قال يف سننه يف املناقب  )٦( ل: كّنا اق ، عن زيِد بن 

 ّ فقلنا: ،  ُطوَىب ِللشَّامِ  : ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل هللا فقال  اعِ قَ القرآن من الرِّ  فُ لّ نؤَ  ملسو هيلع هللا ىلص عند رسول ا

؟ ق ّي ذلكِأل  َّ َها : ال رسوَل ا ِسَطٌة َأْجِنَحتَـَها َعَليـْ َ وأخرجه  ، ِألَنَّ َمَالِئَكَة الرَّْمحَِن 

رقم  ٤/٢١٨يف مصّنفه كتاب: اجلهاد ابن أيب شيبة  ،٢/٣٠١الفسوي يف املعرفة والتاريخ 
م رق ٣٥/٤٨٤يف مسنده ، وأمحد )٣٢٤٦٦رقم ( ٦/٤٠٩)، وكتاب: الفضائل ١٩٤٤٨(
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يف املستدرك كتاب: واحلاكم )، ٤٩٣٣رقم ( ٥/١٥٨يف الكبري  والطرباين )،٢١٦٠٧(
   ).٢٩٠٠رقم ( ٢/٢٤٩التفسري 

 ،حه احلاكم على شرط الشيخنيوصحّ .  هذا حديث حسن غريبقال الرتمذي: 

مع  رواه الطرباين ورجاله رجال وقال:  ١٠/٦٠ووافقه الذهيب، وذكره اهليثمي يف ا

   . الصحيح



 

      ٤٠١ 
 

ِشَرٌة َأْجِنَحتَـَها َعَلى الشَّامِ نَّ اْلمَ إِ  طُوَىب لِلشَّامِ : ويف لفظ للطرباين َ  )١(.َالِئَكَة 

  .)٢( ِإنَّ الرَّْمحََن لََباِسٌط َرْمحََتُه َعَلْيهِ  طُوَىب ِللشَّامِ   يضاً:ويف لفظ له أ

 ْ ّ  يضاً،أيها يت فو األَْنِبَياُء َأْحَياٌء ِيف  ويف احلديث:  ا َمدَفُن أكثِر األنبياء،أ

  .)٤(وغريُه، )٣(َرَواه البيهقي . نَ قـُُبورِِهْم ُيَصلُّو 

فحَصل للشام فضل بكثرة مضاَعفِة  بياء مضاَعَفٌة أكثر من كّل أحٍد،وأعماُل األن
ا على الدَّوام.   أعماِل األنبياء املدفونني 

ولَساِكنها ما َتقُصر  ،هلاة عند هللا من احملبّ  ه قد يكون للشامأنّ  ،يت فيها أيضاً ْ و
  )٥(وليس ذلك ِلمصر. وكّل هذا مستفاٌد من كالم السبكي. ،العُقوُل عن إدراكهِ 

                                                      
  ).٤٩٣٤رقم ( ٥/١٥٨املعجم الكبري للطرباين  )١(
  .)٤٩٣٥(رقم املرجع نفسه  )٢(
 .)٣- ١رقم ( ٣١- ٢٦حياة األنبياء للبيهقي ص:  )٣(
)، ٦٨٨٨رقم ( ١٣/٢٩٩، والبزّار يف مسنده ٣/١٧٣أخرجه ابن عدي يف الكامل  )٤(

ريخ أصبهان٣٤٢٥رقم ( ٦/١٣٧وأبو يعلى يف مسنده  رقم  ٢/٤٤ )، وأبو نعيم يف 
رخيه ٥٨)، ومتام الرازي يف فوائده رقم (١٠٢٦( رقم  ١٣/٣٢٦)، وعنه ابن عساكر يف 
مع ١٤٠٤( ، كما رجاله ثقات  وقال:  ٨/٢١١)، وله شواهد. صّححه اهليثمي يف ا

ويف أحكام اجلنائز له ص:  ،)٦٢١رقم ( ٢/١٨٨صّححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 
  . ٨١- ٨/٨٠بن حجر إىل صّحته يف الفتح ، وأشار احلافظ ا٢١٣

ب: من فضائب موسى  ملسو هيلع هللا ىلص يشهد له ما روى مسلم يف صحيحه كتاب: الفضائل، 
ملسو هيلع هللا ىلص أّن رسول هللا   من حديث أنس بن مالك )، ولفظه:٢٣٧٥رقم ( ٤/١٨٤٥

َلَة ُأْسِرَي ِيب  - َمَرْرتُ  رواية َهّداب: يفو  -  َأتـَْيتُ  قال:  ِعْنَد اْلَكِثيِب  َعَلى ُموَسى لَيـْ

  . اْألَْمحَِر، َوُهَو َقائٌِم ُيَصلِّي ِيف قـَْربِهِ 
م أَ  ،م العراقأَ  ،اليمن ،ما أفضل عندكّـ البن فضالة: أي قلتُ قال أبو عبيدة: : فائدة )٥(

 ،بغي ألحٍد أن يسأل عن هذا وقد بيّنه هللا تعاىل يف كتابهنما ي !الشام؟ فقال: سبحان هللا



 

      ٤٠٢ 
 

   

                                                      

 .الشام :يعين ،] ٢١املائدة: [ چۓٱٱڭٱھٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓچٱ فقال:
ٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٱچ :لوقا .]١٥سبأ:  [چٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹچ:وقال يف اليمن

. ينظر:  العراق :يعين، ]١٠٢البقرة: [ چٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹ

 .٧/١٨٥البصائر والذخائر أليب حّيان التوحيدي 



 

      ٤٠٣ 
 

  .]ِيف الـَمْسِجِد احلَـَراِم  َوِمَن الطََّوافِ  ،ْكِثَر ِمَن االْعِتَمارِ َوَيْستَ  قوله: [

 ،رونفقد اختلف فيها املتأخّ  لة تفضيل العمرة والطواف،: مسأمن الـُمِهمّ  ش:
  ة مؤلفات.وألَّفوا فيها عدّ 

يف  هفالذي ألّ  يف كتابه )٢(الدِّمشقي )١()ُمجلةابن (الشيخ مجال الدين قال 
 ،ةرين الواردين إىل مكّ لة وقع فيها نزاع بني الفقهاء املتأخّ أهذه مس: )٣(ذلك

لبيت ،ا أفَضلُ وهي: أميّ  )٤(طننيوالقا   تمار؟أو االع ،الطواف 
   

                                                      
 بياض يف (ب). )١(
 أبو الثناء احملجي ،ينحممود بن حممد بن إبراهيم بن مجلة اخلطيب العامل العابد مجال الد )٢(

وتفّقه  ،البن يونس التعجيزمسع من مجاعة وحفظ ، و هـ تقريباً  ٧٠٧ولد سنة الدمشقي. 

لعلم وأ جلامع األموي وشغل  فىت ودرس وويل على عّمه القاضي مجال الدين وتصدر 
هـ. ينظر:  ٧٦٤سنة  توّيف  يف الفقه واحلديث. تعاليقخطابة جامع دمشق. له 

 .٣/١٧٣، وطبقات الشافعّية البن قاضي شهبة ٣٨٦-١/٣٨٥ لكربىطبقات ا
كما سيذكر الفاسي قريباً، ومل   بيان الدليل على تفضيل االعتمار على الطوافوهو:  )٣(

 أعثر عليه.
 مع:واجل .فهو قَاِطن ،نهأقام به وتوطّ  ، أي:ملكان ُقطوً  َقَطنَ ، مشتّق من: القاطنون )٤(

م القوم هُ ، فَـ "القطني خفّ "يف شعر:  إذا مسعتَ و  .ومجعه ُقُطنٌ  ،َوَقِطني أيًضا ،ُقطَّان
)، وخمتار قطنمادة: ( ٢/٩٢٤لألزدي  مجهرة اللغة، أي: املقيمون. ينظر: القاطنون

ب: ق ط ن، مادة: (٢/٥٠٩املنري  املصباح، و ٢٥٧ص: اح الصح )، ولسان العرب، 
ص:  ب: النون، فصل: القاف القاموس احمليط، و ١٣/٣٤٣النون، فصل: القاف 

ب: الالم، فصل: النون ص:  ١٢٢٥  .١٠٦٥و



 

      ٤٠٤ 
 

الدين  أَرُهم تعرَّضوا لذلك. وأّما الشيخ حمبّ  فلم فون وغريهم،ا أصحابنا املصنّ أمّ 
ذلك لوأفرد ، )١(األحكامه اختار تفضيل الطواف يف مواضع من كتابه فإنّ  ،الطربي

  . )٢( عواطف النصرة يف تفِضيل الطواف على العمرة :اهتصنيفاً مسّ 

ًة من الزمن إىل عمرة من التنعيمأّن من َصرف مُ : صورة املسألةو  ،وأكملها ،دَّ
لطواف لَ ابَ وآخُر قَ  ً؟ ،)٣(زمن العمرة    )٤(فأيُّهما أكثر ثوا

دامة بن  ما روى األزرقي عن قُ فلم يبُلغنا عنهم فيه شيء إّال  ،ا السلفوأمّ 
عن  فسألهُ  ،بن عبد العزيز فركب إليه عمرُ  َقِدَم املدينة أنس بن مالك  أنّ  )٥(موسى

ء أفضلُ  الطوافِ    . انتهى.)٦( الطوافُ بل م العمرُة؟ فقال: أَ  ،للغر

                                                      
 .١٧٢-٥/١٧١غاية األحكام يف أحاديث األحكام  )١(
 مر الغفيلي.وهو مطبوع بتحقيق الشيخ راشد بن عا )٢(
أن يكون عدد اخلطوات يف اخلروج، والدخول بني احلّل واحلرم، والطواف،  أي: )٣(

الكالم يف ويكّررها َمن ال خيرج. ف ،والسعي، يساوي عدد خطوات الطوفات اليت يطوفها
الزمن الزائد على الطواف الواحد يف العمرة إذا ُصرف إىل طواف آخر. أّما طواف العمرة، 

اف واحد، ويبقى الكالم يف الطواف الزائد، يف الزمن الذي يؤتى فيه ببقّية فيقابله طو 
ص: للحافظ ابن حجر األجوبة املهّمة ، و ٥٩عواطف النصرة ص: . ينظر: عمال العمرةأ

٤٨. 
ستحباب اخلروج من مّكة إىل احلّل؛ تصوير هذه املسألة مبّين  )٤( على قول من يقول 

لعمرة، فإنّ  ه يتوّجه حينئٍذ السؤال: أيّهما أفضل؟ املواظبة على هذا الفعل، أو ليدخل ُحمرِماً 
 االقتصار على الطواف؟ ينظر: املرجع نفسه.

، املدين، إمام املسجد النبوي: حيمَ جلُ بن عمر بن قدامة بن َمْظعون ادامة بن موسى قُ  )٥(
. ةوعدّ  ،وعثمان بن عمر ،جعفر بن عون :وعنه .وابن عمر ،أبيه :عنثقة، عّمر. روى 

 .٦٣٤، والتقريب ص: ٢/١٣٥ه. ينظر: الكاشف  ١٥٣سنة  توّيف 
لكعبة: ب ةأخبار مكّ  )٦( وحسَّن ). ٥٤٤رقم ( ١/٤٩١ ما جاء يف فضل الطواف 

 يلزجن، املعروف ي، أبو خالد املكّ مسلم بن خالدق أخبار مّكة لألزرقّي. وفيه حمقّ إسناده 



 

      ٤٠٥ 
 

   

                                                      

، وبقية  كثري األوهام  ،صدوق ،فقيه ): ٦٦٢٥(رقم  ٥٢٩قال احلافظ يف التقريب ص: 

   رجاله ثقات.
ء، أيّ  :ذكر بار مّكة،يف أخ وأخرجه الفاكهي  ١/٢٣٨ هما أفضل؟الصالة والطواف للغر

لبيت أفضل ،بل الطواف من طريق أخر، وزاد يف لفظه:  )٤٤٦رقم (  ، واالستمتاع 

يف املصّنف كتاب:  عبد الرزاقأخرجه و  .وحّسنه أيضاً حمّقق أخبار مّكة أ.د. ابن دهيش
ذومأَ  ،ب: الطواف أفضلاملناسك،  من طريق  )٩٠٢٨رقم ( ٥/٧٠ م الصالة وطواف ا

يسأله: الصالة  كتب إليه ابن جريج عن أنس، فهو منقطع، وفيه: أّن عمر بن عبد العزيز
ء   أم الطواف؟ ،أفضل للغر



 

      ٤٠٦ 
 

 أنّ  :- وهللا أعلم  –ُمراُد أنٍس  وقال احملبُّ الطربي بَعَد إخراجه هلذا األثر: 

 ،ه موجود يف العمرةفإنّ  يريد طواَف أسبوع واحد، وال ،أفضُل من العمرة تكرار الطواف
  .  )١(وتزيُد العمرة مبا فيها من غريه

شتغال ويرون اال ،إىل تفضيل العمرة عليه ،وقد ذهب قوم من أهل عصر قال: 
ى يف قَ بْـ حبيث ال يَـ  ،فيها عهمسْ وُ  )٢()نو (يستفرغو ،واالشتغال به ،ا أفضل من تكراره

ا على الطواف )٣(هم ُمنَّةحدِ أَ   ،ئهعلى خط وأدلُّ دليلٍ  ،وذلك خطأ ظاهر ،يستعني 
واإلكثار منها عن  ،قل تكرارهانْ مل يُـ  إذْ  ،قوالً وفعالً  ،خمالفة السلف الصاحل يف ذلك

بعي التابعني ،والتابعني ،وال عن أحد من الصحابة ،ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ )٤(    .)٥(و

                                                      
 ي، واحللق.أي: من أعمال العمرة سوى الطواف، كالسع )١(
 يف (ب): يستغفرون. )٢(
م ن مادة: ( ٢٩٩ينظر: خمتار الصحاح ص:  : أي: القّوة، يقال: هو ضعيف املّنة.ُمنَّة )٣(

 ).ن
 /أ].٤٥[ )٤(
، فقد عن أحد منهم يثبتأن يقول: إنّه مل  -كما قال ابن مجاعة   –كان األحسن  )٥(

عن علّي، وابن  -  من هذا املبحث على ما سيأيت -  وغريه ٤/٦٤ذكر العمراين يف البيان 
وأنكر احلافظ ابن االعتمار يف كّل يوم، وحيتاج إىل ثبوت ذلك، وهللا أعلم.  عمر 

نعم، قد  مثّ قال:  ،، وعهد اخللفاء الراشدينملسو هيلع هللا ىلصحجر نقل ذلك عن أحد يف عهد النّيب 

عه مجع كثري إىل احلّل، فأحرموا ...وملـّما فرغ من بناء الكعبة فعله عبد هللا بن الزبري 
 ّ ال يدّل على ما ذكرتُه؛ ألّن الكالم  –وإّن دّل على اجلواز  – . وهذا تعاىلبعمرة؛ شكراً ِ

، وينظر: هداية السالك ٤٩-٤٨كتاب: األجوبة املهمة  . منيف األفضلّية، ال يف اجلواز.

٣/١٠٧٠  . 



 

      ٤٠٧ 
 

ومل  ،)١(يف أربعة أعوام ،يف أربع َسْفرَاتٍ  ،رٍ مَ أربع عُ ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  وقد اعتمر
معىن اقتضى ـلِ ؛ )٢(غري عائشة ،ن كان معهمَّ ـمِ  أحدٌ وال  ،فرة على ُعمرةه زاد يف سَ يـُْنقل أنّ 

نقل عنهم اإلكثار مل يُ  والتابعني، ،سكن احلرام من الصحابةن . وكذلك كّل مَ )٣(ذلك
ّ منها فضًال عن تدار     .أو يوم ،مكها يف أ

   

                                                      
ب:احلج :يف كتابرواه البخاري كما  )١(  واللفظ له - )  ٤١٤٨رقم (ة احلديبية غزو  ، 

نّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيان عدد عمر النيبّ  :بيف احلّج،  ومسلم، -  ) من ١٢٥٣رقم ( ٢/٩١٦ وزما
يف ذي  هنّ ، كلَّ رٍ مَ عُ  أربعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاعتمر رسول هللا  قال:  حديث أنس بن مالك 

من العام  وعمرةً يف ذي القعدة،  ةِ يَ بِ يْ دَ من احلُ  ه: عمرةً تِ مع حجَّ   اليت كانتْ القعدة، إّال 
يف ذي القعدة،  ْنيٍ نَـ حُ  غنائمَ  مَ سَ ، حيث قَ ةِ انَ رَ عْ من اجلِ  املقبل يف ذي القعدة، وعمرةً 

ينظر:  ن بعدهم يف تعيني شهر وقوعها.ومَ  ،واختلف الصحابة . هتِ مع حجَّ  وعمرةً 

- ١٧٧٥رقم ( ٣-٣/٢ملسو هيلع هللا ىلص ب: كم اعتمر النّيب كتاب: احلّج، صحيح البخاري  
ذيب املناسك من أضواء البيان للشيخ حممد األمني )، وخالص ١٧٨١ اجلمان يف 

    . ٢٩٤- ٢٩٣الشنقيطي ص:
ا إىل التنعيمملسو هيلع هللا ىلص  النّيب  يف حّجة الوداع، حيث بعث )٢(  ؛أخاها عبد الرمحن أن يذهب 
 يف مسألة طواف احلائض.وخترجيه حرم منه بعمرة. وقد سبق ذكره تُ لِ 
ترجع هي بنسك واحد و  الناس بنسكني، كيال يرجع وهو تطييب خاطرها )٣(

، إذا َهِوَيِت رجًال سهالً ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول هللا بسبب حيضها، كما جاء يف احلديث:  
 ،مثل طلبها االعتمار - : إذا هويت شيئاً ال نقص فيه يف الدين أي .بعها عليه الشيءَ 
ا إليه. -  وغريه ب: وجوه اإلحرام صحيح مسل أجا رقم  ٢/٨٨١م كتاب: احلّج، 

 .٨/١٦٠)، وينظر: شرح النووي على املسلم ١٢١٣(



 

      ٤٠٨ 
 

ن ،)٢(شهر عمرة يف كلّ  :)١(وأكثُر ما ُرِوي عن عطاء   . )٤(وثالثٌ  ،)٣(أو عمر
   

                                                      
بعّي، من أجالء الفقهاء،كان أبو حممد ،عطاء بن أسلم بن صفوان القرشّي موالهم )١(  :

ليمن) ونشأ مبّكة فكان مفيت أهلها وحمّدثهم. قال احلافظ ابن  عبداً أسوداً. ولد يف جند (
هـ.  ١١٤يف مّكة سنة  . توّيف فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال من الثالثة  حجر: 

ريخ البخاري  التهذيب تقريب ، و ٨٨- ٥/٧٨، وسري أعالم النبالء ٤٦٤- ٦/٤٦٣ينظر: 
 .٤/٢٣٥، واألعالم للزركلي ٣٩١ص: 

ب: والوقت الذي جيوز فيه العمرة،   معرفة السننرواه البيهقي يف  )٢( كتاب: املناسك، 
سئل  عن حبيب املعلم قال: )، ولفظه: ٩٢٥٢رقم ( ٧/٤٧ مر يف السنة مراراً ن اعتومَ 

 .  شهر؟ فقال: نعم عطاء، عن العمرة يف كلّ 
ب:  )٣( هر، ومن ش يف العمرة من قال: يف كلّ رواه ابن أيب شيبة يف مصّنفه كتاب: احلّج، 

عطاء،  سألتُ  حّجاج قال:  عن)، ولفظه: ١٢٧٣٢رقم ( ٣/١٢٩ قال: مىت ما شئتَ 

س ، قال:ْني عن العمرة يف الشهر مرتَـ   . ال 
ً من رواية عطاء، ومل أقف عليه ِمن فعله، أو قةله، فعنه عن ابن  )٤( َوَرَد االعتمار ثال

. رواه البيهقي يف السنن الكربى يف  ثالث عمر ملسو هيلع هللا ىلص اعتمر النيبّ مرفوعاً:  عباس 

ب: ال يقطع )، مثّ قال ٩٤١٣رقم: ( ٥/١٧١ ملعتمر التلبية حىت يفتتح الطوافا احلّج، 

 . به ال حيتجّ  ،اج بن أرطاةواحلجّ  البيهقي 



 

      ٤٠٩ 
 

  . )٢( رَ مَ تَ اعْ وَ  جَ رَ خَ  )١(كان إذا َمحََّم رأَسه  :عن أنسو 

  . )٣( عام ه كان يعتمر يف رجب يف كلّ أنّ   :وعن ابن عمر

  . )٤(مثله ؛وعثمان ،وعن عمر

ّ   :وعن عائشة   . )٥( ُعمر يف عاٍم ثالثَ  ا اعتمرتْ أ

حممول  ؛ُل غريمهاوفعْ  ،وعطاء ،)٢(وقول عليّ ، )١()نالسن(وٌل على َحممُ  َفِفْعُل أنسٍ 
   ة.ور  ال تصري مهجحّىت  ،لى تعاهد العبادةع

                                                      
قوله:  : ٥/١٧١ الكربى الطربي بعد إخراج هذا األثر يف األحكامالدين قال حمّب  )١(

 ة، وهيمَ مَّ ، فصار كاحلُ نبت شعره بعدما حلق منأي: اسوّد رأسه  -  حلاء املهملة -  ّمحم
، واملصباح ٥/١٧١ حملّب الطربي األحكام، و ٧/٣٤. وينظر: شرح السّنة للبغوي العجمة 

ب: احلاء ح م ممادة: ( ١/١٥٢الكميلر ص:   .١/٢٠٠)، واملعجم الوسيط 
ترتيب)، والفاكهي  – ٧٧٨رقم ( ٢/١٨٠خرجه الشافعي يف مسنده كتاب: املناسك أ )٢(

والبيهقي يف السنن  )،٢٨٩٣رقم ( ٥/٨٦وفضله  ،ذكر مسجد التنعيم ،يف أخبار مّكة
 فهو ضعيف. ،مل يسمَمن يف إسناده و  )،٨٧٣٠رقم ( ٤/٥٦٢الكربى 

ب: املصّنف  ابن أيب شيبة يف أخرجه  )٣( شهر،  العمرة من قال: يف كلّ  يفكتاب: احلّج، 
اخلّالل يف فضائل شهر رجب ص: )، و ١٢٧٢٨رقم ( ٣/١٢٩ تَ ومن قال: مىت ما شئْ 

سناد حسن.٩رقم ( ٦٣ كما   ،اعتمر يف رجبملسو هيلع هللا ىلص أّن النّيب  وجزم ابن عمر  ) 
) ٩٣٧رقم ( ٣/٢٦٥ ما جاء يف عمرة رجب :بيف احلّج، روى الرتمذي يف سننه 

 وصّححه.
ب:أيب شيبة  ابنروى  )٤(  ،هان كان حيبّ يف عمرة رجب مَ  يف املصّنف كتاب: احلّج، 

عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، عن أبيه  )١٣٣٣٤م (يف رق ٣/١٩٠ ويعتمر فيها
 . مع عمر وعثمان يف رجب اعتمرتُ : قال

رقم  ٢/٢٠٢)، و٨٧٢٧رقم ( ٤/٥٦٢رواه البيهقي يف السنن الكربى والصغري  )٥(
. وصّحح إسناده ابن ملقن. ينظر: البدر ٢٠/٢٠وابن عبد الّرب يف التمهيد )، ١٧٣٩(

 . ٦/٧٨املنري 



 

      ٤١٠ 
 

دَّى إىل َألَ  وإالَّ  ،ضوليتعاطى املف ألفضل أن الوال يلزم من القدرة على ا
   ،َمفُضوٍل من العبادات كلِّ   )٣(اندراس

   

                                                      
، أو : السنني، ورمسها يف (ب): السررمسها تملكذا يف (أ)، ومل يتبّني يل املراد منها، وحي )١(

: هداية السالك: السبب. ويف الكربى األحكامو القرى :يف كتاب السري. واملثب

: السنة، ويف نسخة (ز) من اخلادم: السري، ولعّل اخلادمواملثب يف  بب.بيان الس

، وط. دار الفكر ٢٩٧ينظر: القرى ط. مصطفى ص: الصواب: السبب، وهللا أعلم. 
بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل (من واخلادم  ،٣/١٠٦٩، وهداية السالك ٣٣٣ص: 

 ، ص:سعيد بن فايز االكليبحتقيق:  ،)اية الفصل احلادي عشر يف حكم إحرام الصيب
 .)نقًال عن القرى() ٣مع حاشية رقم: ( ٦١٦

 -  ٧٨٠-٧٧٩، ويف مسنده كتاب: املناسك رقم (٢/١١٥رواه الشافعي يف األّم ما يشري إىل  )٢(
ب: يف العمرة مَ  ترتيب)، وابن أيب شيبة يف مصّنفه ن قال: ن قال: يف كّل شهر، ومَ كتاب: احلّج، 

ب: من اعتمر ١٢٧٢٥رقم ( ٣/١٢٩ْئَت مىت ما ش )، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: احلّج، 
: . ولفظه: قال علّي صحيح ن طريق الشافعي بسند)، مِ ٨٧٢٨رقم ( ٤/٥٦٢يف السنة مراراً 

يف كّل شهر عمرة  

بني أثر عطاء  اخلادم، وهداية السالكو األحكام، والقرىيف  مثبتوهذا األثر 

يظهر أنّه سقط من نسخة املؤّلف، وهللا أعلم. ينظر: املراجع السابقة ونيل األوطار فوأنس، 
 )١٢٧رقم ( ٤/٣٥٨
ى ،ء: إذا انطمسنطماسه وذهابه، يقال: اندرس الشيالشيء: ا اندراس )٣( وذهب.  ،واحمَّ

، ٥٥٥، وفصل: الطاء ص: ٥٤٥ب: السني، فصل: الدال ص: ط ينظر: القاموس احملي
 ).د ر س( :) مادة١٧٧٠( ١/٧٣٧ معجم اللغة العربية املعاصرةو 



 

      ٤١١ 
 

  .)٢(أفضُل من تعاطي األفضل )١()َهْجِر الناس له دَ نْ عِ (وِل ضُ فْ مَ ـبل قد يكون تعاِطي ال

ا منّ إِ  ،مرواتعتَ  )٣(]أّال [ما عليكم  !ةَ مكّ  أهلَ   ه قال: أنّ  باسوي عن ابن عوقد رُ 

  . )٤( لبيتِ  كمطوافُ ئكم جيز 

   .كما صرّح به أنسٌ   ،ااشتغاَهلم به أفَضُل من اشتغاهلم  يشري بذلك إىل أنّ 
   

                                                      
 سقطت من (ب). )١(
، فإّن هذا الفرض أفضل من النفلمن قاعدة:  مستثناةالقاعدة الفقهّية يظهر أّن هذه  )٢(

يف  لكن قد حيصل العكس؛ لكون املفضول قد يكون فيه مزيّة ليستْ هو األعّم األغلب، و 
؛ فإنّه إن كان للمفضول الفاضل، ولكن ال يلزم من ذلك جعله أفضل من مجيع الوجوه

: ابتداء السالم: فإنّه سنة، والرّد من أمثلة ذلكألفضل من املزا أكثر منه، ولمزيّة؛ ف
لسََّالمِ  ملسو هيلع هللا ىلص:  واجب، واالبتداء أفضل؛ لقوله يف الصحيحني ِ ُرُمهَا الَِّذي يـَْبَدأُ  ،  َوَخيـْ

فإنّه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب، وإبراؤه مستحّب، وهللا أعلم.  عسر،مُ ـوإبراء ال
ب: اهلجرة  ح )، وصحي٦٠٧٧رقم ( ٨/٢١ينظر: صحيح البخاري كتاب: األدب، 

 ب: حترمي اهلجر فوق ثالث بال عذر شرعيمسلم كتاب: الّرب والصلة، واآلداب، 

، واألشباه والنظائر للسيوطي ١/١٩١)، واألشباه والنظائر للسبكي ٢٥٦٠رقم (٤/١٩٨٤
١/٢٤٠. 
 .َأْن َال ): أيف ( )٣(
ذا اللفظ، وأخرج ابن أيب شيبة يف مصّنفه كتاب: احل )٤( ب: مل أعثر على هذا األثر  ّج، 

) بلفظ قريب منه، قال ابن ١٥٦٩٣رقم ( ٣/٤٣١من قال ليس على أهل مّكة عمرة 
وصّحح . ...أنتم  أهَل مّكَة ال عمرَة لكم، إّمنا عمرُتكم الطواف بغسل : عّباس 

ر الصحابة يف الفقه  :م قادر يف كتابهإسناده أبو حيىي زكر بن غال ما صحَّ من آ

 . وستْأيت رواية أخرى له قريباً.٢٦٠- ٢/٢٥٩



 

      ٤١٢ 
 

ء يف سؤال عمر بن عبد العزيز  فإنّ  ،)١(رج الغالبخرج خمْ  ؛وختصيص الغر
ّ  ؛ا يكون منهمالتكراَر إمنّ   موجود يف الطواف، وهذا املعىن ا تفوت مبفارقتهم احلَرم،أل

رة  :معىن العمرة فإنّ  ،هو املقصوُد منها إذْ  ؛فكان اشِتغاُهلم به أوىل من العمرة ز
نّ ويتأَ  والطواُف حتيـَُّته. ،)٢(البيت وما  ،ه ليس فيها ما هو عبادة مستِقّلة غريهيّد ذلك 

بع له ،ا كان عبادة بَرْبِط التقييد إليهإمنّ  ،ِسواه منها   . )٣(فهو 

ري دْ ما أَ  ،يقول: الذين يعتمرون من التنعيم األئمة من أكرب )٤(سو وهذا طا
   ؟َجُرون فيها أم يُعذَّبونؤْ يُـ 

  بون؟ ذَّ عَ َم يُـ قيل له: فلِ 
   

                                                      
لوصف. وخرج ْخمرج الغالب )١( تصاف املذكور  الوصف : أي: أّن العادة جارية 

پٱٱپٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱٱچ، كقوله تعاىل: اخلارج خمرج الغالب؛ ال مفهوم له

فذكر السفر؛ ألّن الغالب أن يُفقد فيه  ]،٢٨٣[البقرة: من اآلية:  چپٱٱڀ
 .٣٤٧- ١/٣٤٦الكتاب. ينظر: تشنيف املسامع جبمع اجلوامع للزركشي 

 ).ع م رمادة: ( ٢/٤٢٩ينظر: املصباح املنري  )٢(
بع له.كا )٣( ما استقالًال، فهما   لسعي، واحللق، ال يتعّبد 
 ّمث اليماّين اخلوالين موىل حبري ،أبو عبد الرمحن الفارسيّ  ،طاوس (طاووس) بن كيسان )٤(

الفرس، ومولده ومنشأه  أصله من ،ثقة، من أكابر التابعني. من الثالثة ،ابن ريسان احلمرييّ 
ورواية للحديث، وتقّشفاً يف العيش، وجرأة  ،يف الدين تفّقههـ و  ٣٣ولد سنة  يف اليمن.

، وطاووس، و السلطان ثالثة: أبو ذرّ ُـ بنِّ جَ تَ مُ ظ اخللفاء وامللوك. قال ابن عيينة: عْ على وَ 

. وروى  . روى عن: عائشة، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وأيب هريرةوالثوري

ملزدلفة وغريهم. توّيف  ،عنه: جماهد، وعمرو بن دينار، وابن جريج أو مبىن  ،حاجاً 
 ريبتق، و ٤٩- ٥/٣٨النبالء أعالم ، وسري ٤/٥٠٠هـ. ينظر: اجلرح والتعديل  ١٠٦سنة 

  ٣/٢٢٤، واألعالم للزركلي ٢٨١ص:  التهذيب



 

      ٤١٣ 
 

لبيتِ  نّ قال: ِأل  وُمرَاُدُه  يءُ جيَ و [ ،أميالٍ  وخيرج إىل أربعةِ  ،أحَدهم َيدَُع الطواَف 
  )١(].به على ذلكهللا تعاىل يعذّ  إتعابه نفسه، ال أنّ  –وهللا أعلم  –لتعذيب 

   .إىل كراهية تكرارها يف العام الواحد :)٢()أمحد(وذهب اإلمام 
                                                      

  .٣٣٤ القرى ص:ينظر:  من (أ).سقط ما بني املعقوفني  )١(
ورواه سعيد بن منصور يف سننه، ولعّله يف اجلزء مل أعثر على هذا األثر يف كتب السنة، و 

، وأقّر اإلمام أمحد قوَل ٥/١٧يف املغين املفقود، وقد عزاه إليه ابن تيمية. وذكره ابن قدامة 
  .٢٦٥-٢٦/٢٦٤طاوس، كما يف جمموع الفتاوى 

القرى، وهداية السالك نقًال عن  كذا يف نسختني، واخلادم، وهو تصحيف، والذي يف )٢(
إىل كراهية تكرارها يف العام الواحد، وذهب اإلمام أمحد إىل  مالكوذهب اإلمام  القرى: 

م  ّ ا ال ُتستحّب يف أقّل من عشرة أ ّ ، فيظهر أّن املؤّلف نقله من اخلادم. واستثىن أ

إىل مّكة من موضع جيب عليه املالكّية من كراهة تكرار العمرة يف السنة، من تكرَّر دخوله 
 ؛واجلمهور على جواز االستكثار منها يف اليوم والليلة: اإلحرام منه. وقال ابن عبد الربّ 

 بل الدليل يدلّ  ،وال دليل أمنع منه ، بدليلفال جيب االمتناع منه إّال  ،وخري ه عمل برّ ألنّ 
  .]٧٧ :احلجّ [ چڱٱٱڱٱچ :وجلّ  عليه بقول هللا عزّ 
نَـُهَما :ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا  وأجاز وقال الزرقاين : الُعْمَرُة ِإَىل الُعْمَرِة َكفَّارٌَة ِلَما بـَيـْ

الُعْمَرُة ِإَىل  :للحديث السابق ؛ة التكرار بال كراهةاجلمهور، وكثري من املالكيّ 

....الُعْمَرةِ 

ملذهب: جواز اعتمار يف السنة مراراً، وكراهة اإلكثار وأّما مذهب احلنابلة، فالصحيح من ا
تفاق السلف.  .إن شاء كّل شهر قال اإلمام أمحد يف رواية عنه:  منها، واملواالة بينها؛ 

 ،٤٦٨- ٢/٤٦٧ومواهب اجلليل للحطّاب ، ٤/١١٣واالستذكار ، ١/٤٠٣ينظر: املدّونة 
أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  ومسائل اإلمام ،٢/٤٠٥وشرح الزرقاين على املوطأ  

والفروع وتصحيح الفروع ، ٣٣٤، والِقرى ص: ٥/١٦، واملغين ٢٢٧٢- ٥/٢٢٧١
اية الفصل احلادي عشر يف  ،٦/٧١ واخلادم (من بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

، ٩/٢٨٩واإلنصاف ، ٦١٨حكم إحرام الصيب) حتقيق: سعيد بن فايز االكليب، ص: 
  .٢/٥٢٠عن منت اإلقناع كشاف القناع و 



 

      ٤١٤ 
 

 ،بل أمجعوا على استحبابه. وقد ُرِوي تكرارُه ،ومل يذهب أحٌد إىل كراهة تكرار الطواف
ّ ال َندَّعي كراهة تكرارهاع ،)١(واإلكثاُر منه عنهم ّ  :بل نقول ،لى أ ا عبادة كثرية إ

ا أفضَ يف مِ  لكن االشتغاُل بتكراِر الطوافِ  ،ُة اَخلَطرِ عظيمَ  ،الفضل ُل من االشتغال ثل ُمدَّ

  انتهى. )٣(. )٢()ا(

وهو قال:  مثّ  مناسكهالدين بن مجاعة كالَم الطربي هذا يف  وأورد القاضي عزّ 

 ،لينال فضيلة القصد)٦( ؛)٥(ُمتعبِّداً ، )٤(َمن جيعل نفَسه قِصّياً  الُ كيف يكون حَ و  ،حسنٌ 
رة أفضَل مِ  حلْضرة مشاهِ هُ  ن حال َمنْ والز  )٧()املزار(املقصود و حولَ  دُ يرتدَّ  ،مقيم دٌ و 

   ،احلسنات )٨(]كسبتُ و[ ،خبطوات ترفع الدرجات
   

                                                      
وي من السلف من تكرار طوافهم، مل أجد نقل هذا اإلمجاع، ولعّله يستند إىل ما رُ  )١(
 عدم ورود خمالف هلم، وهللا أعلم.و 
 سقطت من (ب). )٢(
  .٣٣٤- ٣٣٢ ص: القرى، و ٥/١٧١غاية األحكام يف أحاديث األحكام منها  )٣(
، يقال: َقَصْوُت عنه، وأَقصيُت: أبعدُت، ويقال ملن أبعد يف ظّنه، أو : البعيديُّ صّ القَ  )٤(

ويله: رميَت املرمى القصّي. ومجعه: أقصاء. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاين ص: 
، واملعجم )ق ص ا(مادة:  ٢٥٥)، وخمتار الصحاح ص: قصىمادة: ( ٦٧٤-٦٧٢

ب: القاف   .٢/٧٤١الوسيط 
 ني، ويف هداية السالك: ُمْبعداً.كذا يف النسخت )٥(
 /أ].٤٦[ )٦(
 يف (ب): الزار. )٧(
، وما يف ٣/١٠٧٠ اية السالكهدملا يف  ما أثبته من (ب) موافقكتب. و يف (أ): تُ  )٨(

ََذا اْلبَـْيِت ُأْسُبوًعا ُحيِْصيهِ (أ) أطبق إىل  َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة  ُكِتبَ ،  َمْن طَاَف ِ

مسند رواه أمحد يفَحَسَنٌة، وَُكفَِّر َعْنُه َسيَِّئٌة، َورُِفَعْت َلُه َدَرَجٌة، وََكاَن َعْدَل ِعْتِق َرقـََبٍة 

سناد حسن.٥٧٠١رقم ( ٩/٥١٤  ( 



 

      ٤١٥ 
 

ا عَ ف الصاحل تعهّ ي السلذا كان رأْ هلِ وَ  ؛)١(ارزَ وْ ومتحو األَ  ن د العمرة دون االشتغال 
  انتهى. )٢(.باعهم واخلري يف اتّ  ،الطواف حبيث ال تصري مهجورة

 الذيوما اختاره هو  قال:  كالم الطربي مثّ   اخلادموأورد الزركشي يف 

   ،)٥(شامةوالشيخ شهاب الدين أبو  ،)٤(الدين بن عبد السالم الشيخ عزّ  )٣()نصره(
                                                      

لكسر، وهو: اإلالِوْزرُ مجع:  اَألْوزَار )١( الح، ،  مث، والذنب، والثِّقل، والكارة الكبرية، والسِّ
ب: الراء، فصل: الواو ص:  املعجم ، و ٤٩٢واحلِمل الثقيُل. ينظر: القاموس احمليط 

 .٢/١٠٢٨ب: الواو  الوسيط
قال  . وقال ابن مجاعة عقب هذا: (مع حذف قليل) ٣/١٠٧٠هداية السالك  )٢(

، فإّن األّول مل يدَع تعّبدوها فال، ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النيبّ دها عبادة مل يتعبّ  كلّ   : حذيفة 

 إصالحوينظر:  .لآلخر مقاًال، فاتقوا هللا  معشر القرّاء وخذوا طرائق من كان قبلكم 

  .١٢: للقامسي مع تعليق شيخ األلباين عليه ص املساجد من البدع والعوائد
 يف (ب)، ونسخة (ز) من اخلادم: نّص. )٣(
أّن الطواف ركن، ال يتّم  : ٢٦الذي ذكره الشيخ عّز الدين يف مناسك احلّج ص:  )٤(

، وأنّه أفضل ركن من أركان احلّج، ومل ُيِشر لألفضلّية بينه وبني العمرة. احلّج إّال بفعله 

 ٢/٢٥٦، ومغين احملتاج ١/٤٨٤وينظر: أسىن املطالب 
  .١٨٦ينظر: الباعث على إنكار البدع ص:  )٥(

، شهاب الدين، عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقّي، أبو القاسموهو 
ا يف دمـ ه ٥٩٩سنة  لدوُ . أصله من القدس .ذو الفنون ث،خ، حمدّ أبو شامة: مؤرّ  شق، و
خمتصر من كتبه:  .رب أ شامة، لشامة كبرية كانت فوق حاجبه األيسقّ لُ  منشأه ووفاته.

ن يف ريخ ابن عساكر  ة،يف شرح الشاطبيّ  إبراز املعاينو ،ريخ دمشق، وكتا

فاته ف كتبه ومصنّ وقّ . الوصول يف األصولو ،الباعث على إنكار البدع واحلوادث و

ا حريقة بعها يف اخلزانة العادليّ مجي  ٦٦٥سنة  . توّيف التهم أكثرها، فدمشق، فأصا
، ٥١٠، وطبقات احلّفاظ ص: ١٦٨-٨/١٦٥هـ. ينظر: الطبقات الكربى للسبكي 

 .٣/٢٩٩واألعالم للزركلي 



 

      ٤١٦ 
 

يرى ه كان وغريهم. وقد روى أمحد عن ابن عباس أنّ ، )٣())٢(ُمَسدِّي(وابن  ،)١(ُمَنريِّ ـالوابن 
  ، )٤(العمرة واجبةً 

                                                      
صر الدين، أبو العباس )١( اجلذامي  أمحد بن حممد بن منصور بن أيب القاسم، 

بن املنّري، الفقيه، اِإلمام اخلطيب، احملّدث املفّسر. ولد  اإلسكندري األبياري: املعروف 
هـ، ومسع من: أبيه، وأيب بكر عبد الوهاب الطوسي، وتفّقه جبماعة منهم: مجال  ٦٢٠سنة 

إلفتاء. له  ، البحر الكبري يف خنب التفسريليف منها: الدين بن احلاجب وأجازه 

مصر تفتخر  . وكان العّز بن عبد السالم يقول: املتواري على تراجم أبواب البخاريو

إلسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص يف ربيع  . توّيف برجَلني يف طرفـَْيها: ابن املنّري 

، وشجرة ٢٤٦-١/٢٤٣املذهب  بة والده. ينظر: الديباجهـ، ودفن برت  ٦٨٣األّول سنة 
 .١/٢٦٩النور الزكية 

 :حممد بن يوسف بن موسى اَألْزدي املهليب، أبو بكر، مجال الدين األندلسي املعروف )٢(
طة.املصنفني فيه، املؤرّ  اظ احلديثمن حفّ  :يدِّ سَ بن مُ  رحل  خني لرجاله. أصله من غر
قال احلافظ ابن  .ة، وقتل فيها غيلةً جاور مبكّ  مثّ  وسكن مصر. بالد عديدة، إىلمنها 

م ه تكلّ عليه أنّ أخذ  .عاظ، له أوهام وفيه تشيّ كان من حبور العلم، ومن كبار احلفّ حجر: 

مجع فيه مذاهب علماء  املسند الغريب :. من كتبه ْؤِمِنني عائشةـمُ ـيف أُّم ال

رةاألربعون املختارة يف فضل احلج ّ و احلديث، هـ. ينظر:  ٦٦٣سنة  . توّيف والز

 .٧/١٥٠، واألعالم للزركلي ٥٠٨، وطبقات احلّفاظ ص: ٧/٦٠١لسان امليزان 
 يف (ب): سدي. )٣(
الدارقطين يف سننه   عندد رَ وَ وَ يف املسند، مل أقف على هذا القول البن عباس  )٤(

ب: املواقيت  )، واحلاكم يف مستدركه كتاب: احلّج ٢٧١٧رقم ( ٣/٣٤٥كتاب: احلّج، 
، إّال أهَل مّكة، احلّج والعمرة فريضتان على الناس كلِّهمبلفظ:  )١٧٢٩رقم ( ١/٦٤٣

م طواُفهم، فإْن أَ  ا حمرِمنيفإّن عمرَ قال احلاكم:  . بـَْوا فليخرجوا إىل التنعيم، مثّ يدخلو

عن ابن  والبيهقيأيضاً، . وعندمها هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه 

سنن الدارقطين . كوجوب احلّج من استطاع إليه سبيال،  العمرة واجبة: عباس 



 

      ٤١٧ 
 

   

                                                      

ب: من قال ) وس١٧٣٢( ١/٦٤٤) واملستدرك ٢٧٢٠رقم: ( ٣/٣٤٧ نن الكربى 
). ويف رواية ُأخرى عند الدارقطين رقم: ٨٧٦٢رقم: ( ٥٧٣- ٤/٥٧٢بوجوب العمرة 

من استطاع بدلوهو احلّج األصغر )٨٧٦٩رقم ( ٤/٥٧٣)، عند البيهقي ٢٧٢١(

 .١٥- ٥/١٣ وينظر: املغين البن قدامة إليه سبيال



 

      ٤١٨ 
 

 :ومراده. )١(ا عمرتكم الطواف إمنّ  ،ليس عليكم عمرة ،ة أهل مكّ  ويقول: 

لطواف خٌري  أنّ    منها. )٢()هلم(اشتغاَهلم 

قال:  )٤(َقريّ نْـ مِ ـم اللَ سْ عن أَ ( )٣(ةفروى ابن أيب شيب ،االعتمار هلم وقد جاء كراهةُ 
لبيتِ افُ و ؟ قال: طملسو هيلع هللا ىلص أُِهلُّ بعمرة من ميقات النيبّ  ،إىل املدينة َأخرُجُ  :طاءلِع قلتُ   َك 

ملناسكوعطاء كا ،. هذا)٥( إيلَّ  َأحبُّ  بَـُعه الناُس فيوهلذا  ؛ن من أعلم الناس   كما  ،هيتـْ

   .)٦(يتبع زيداً يف الفرائض
   

                                                      
  .٢٣٣سبق خترجيه ص:  )١(
 سقطت من (ب). )٢(
أبو بكر بن أيب شيبة  ،، موالهمالعبسيبن عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان  )٣(

ينة، يَ شريك، وابن املبارك، وابن عُ  :. روى عناظ، ثقةاإلمام العامل، سّيد احلفّ  الكويف:
وغريهم. هو أخو احلافظ  ،هداود، وابن ماج البخاري، ومسلم، وأبو :وغريهم. وروى عنه

، فهو من بيت ابن أيب شيبه أبناءالقاسم بن أيب شيبة، وغريهم من عثمان بن أيب شيبة، و 
راملصنّ و ،املسنده: كتب  من علم. . الزكاةتاب وك، اإلميانو، ف يف األحاديث واآل

اظ ، طبقات احلفّ ١٢٨-١١/١٢٢ سري أعالم النبالءهـ. ينظر:  ٢٢٩سنة  توّيف 
 .٤/١١٧، واألعالم للزركلي ١٩٢ص: 

وزين  ،سعيد بن جبري :. روى عنأبو سعيد حديثه يف الكوفة ،يّ رِ قَ نْـ ـمِ ـال أسلم )٤(
. قال أمحد: اغريمهو ، وأبو إسحاق ،وجرير ،الثوريّ  :عنهروى وغريهم. و  ،وابنه أيب جعفر
هـ.  ١٤٢ سنة توّيف  مثله عن حيىي بن معني، والنسائي، وغريمها.و ، هو عند ثقة

ذيب التهذيب ١/٢٤٢الكاشف ، و ٣٠٨- ٢/٣٠٧ينظر: اجلرح والتعديل   .١/٢٦٧، و
ب: يف الطواف أفضل أم العمرة؟  )٥( )، ١٥٨٣٧رقم: ( ٣/٤٤٥املصّنف كتاب: احلّج، 

 وإسناده صحيح.
اية املطلب  )٦(  .٩/٩ينظر: 



 

      ٤١٩ 
 

  .)٣(حنوه )٢(عن جماهد )١()وروى ابن أيب شيبه

  ة. مكّ  قدماّي منذ قدمتُ  زالتْ وقال بعض العلماء: ما 

ِين وقال اإلمام القُ  طواف عواِطِف النصرة يف اليف كتاب  )٤(طب ابن الِقْسِطالَّ

  : )٥(والعمرة

                                                      
 من (ب). القوسنيما بني سقط  )١(
بعيّ اج املكيّ رب، أبو احلجّ جماهد بن جَ  )٢( إمام يف ثقة من الثالثة، ، ، موىل بين خمزوم: 

هـ،  ٢١ُولد سنة .  ريناء واملفسّ شيخ القرّ  ة. قال الذهيب: من أهل مكّ  التفسري ويف العلم

 قرأه عليه ثالثو أخذ التفسري عن ابن عباس، . يف الكوفة ل يف األسفار، واستقرّ وتنقّ 
 ،وجابر ،ابن عباس :؟ روى عنوكيف كانتْ  ،آية يسأله: فيم نزلتْ  ات، يقف عند كلّ مرّ 
وقع و  واحتُلف يف مساعه عن عائشة،، وعّدة ، وابن عمر،ىب سعيد اخلدرىأو  ،ىب هريرةأو 
، وغريمها. واألعمشقتادة،  :روى عنه. صحيحهتصريح بسماعه منها عند البخاري يف ال

ب: كم ينظر:  .ه مات وهو ساجدويقال: أنّ هـ.  ١٠٤سنة   تويفّ  صحيح البخاري 
النبالء أعالم ، وسري ٨/٣١٩اجلرح والتعديل )، و ١٧٧٦رقم ( ٣/٢ملسو هيلع هللا ىلص اعتمر النّيب 

 .٤٤-١٠/٤٢هذيب ، والت٤٥٧- ٤/٤٤٩
ب: يف الطواف أفضل أم العمرة؟  )٣( )، ١٥٨٣٨رقم: ( ٣/٤٤٥املصّنف كتاب: احلّج، 

 .وإسناده صحيح
 التوزري القسطالين: حممد بن أمحد بن علي الَقْيسي الشاطيب، أبو بكر، قطب الدين )٤(

حلديث ورجاله. أصله فريقية) من بالد قسطيلية، ومولده مبصر عامل  سنة  من توزر (
من كتبه:  ومصر. ،والشام ،واجلزيرة ،ة. أخذ عن علماء بغداد، ومنشأه مبكّ هـ ٦١٤

 ،به على احلروفيف أسانيد رجال احلديث، رتّ  اإلفصاح عن املعجم من الغامض واملبهم

 . توّيف  مقاصد الصالةمراصد الصالت يفو ،لسان البيان عن اعتقاد اجلنانو

 .٥/٣٢٣، واألعالم للزكلي ٢/١٦٥هـ. ينظر: طبقات الشافعية لإلسنوي  ٦٨٦سنة 
واخلادم، ولعّل  ،إىل القسطالين يف النسختني العواطفهكذا ورد نسبة كتاب  )٥(

النقل الذي ساقه من  نسبة هذا الكتاب إليه، و لورود الصحيح: حمّب الدين الطربي؛ وذلك 



 

      ٤٢٠ 
 

   

                                                      

: قد ورد يف كّل منهما قلتُ  وفصدره الطربي بقوله: ، العواطفالطربي يف كتابه كالم 

ومل يتّم االطالع على من عزا هذا الكتاب للقطب ابن القسطالين. . فصل جزيل...

، ٢/١١٧٨كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، و ٣٧ينظر: عواطف النصرة ص: 
  .١/١٠١، وهدية العارفني ٢/١٦٦٢و



 

      ٤٢١ 
 

ة قال: وأحاديث الطواف دالّ  مثّ  ،)٢(فساق ذلك ،)١(..قد ورد يف كّل منهما فضل جزيل.
وأحاديث  .)٣(العمل نافئواست ،اتئوَحمِْو السَّي ،ورفع الدرجات ،على غفران الذنوب

داتاالعتمار دالّ     .ة على غفران الذنوب دون تلك الز

هذه  أنّ  مَ لِ عُ  ،على الطواف مشتملةً  )٥(]انتْ [لـمَّا ك العمرة أنّ  )٤()َعَسى(و
نٍ  تجّ فلم حيُ  حاصلة يف الطواف، )٦()ةملاجل( وأحسن ما  ،وطوَّل الكالم .)٧(إىل بيان 

  .شاء

ثالثة أوجه يف الطواف ه كان حيكي أنّ  )٨(عن الشيخ جنم الدين الطربي وبلغين
   :؟أيّهما أفضل ،واالعتمار

   

                                                      
 اطف النصرة يف الطواف والعمرة املرجع السابق.عو  )١(
 .٥١-٣٨. ينظر: عواطف النصرة ص: أي: األدّلة على فضل الطواف والعمرة )٢(
ب: ما جاء يف استالم الركنني عند كما يف حديث ابن عمر  )٣( الرتمذي يف سننه 

 ، وقد سبق ذكرمها.)٥٧٠١رقم ( ٩/٥١٤ همسندوأمحد يف  ،)٩٥٩رقم: ( ٣/٢٨٣
 بياض يف (ب). )٤(
؛ لكون ٥٨عواطف النصرة ص:  ساقط من النسختني، واخلادم، وّمت االستدراك من )٥(

 السياق يتطّلبه.   
 يف (ب): احللة. )٦(
 .٥٨ص: يف الطواف والعمرة عواطف النصرة  .دد ما فيهما تَ عْ فليَـ  : تكملة عبارته  )٧(
القاضي جنم الدين ابن مجال الدين ، أبو عليّ د بن أمحد بن عبد هللا، د بن حممّ حممّ  )٨(

ه جدّ  :، ومسع منهـ ٦٥٨لد سنة وُ  كرم وحسن أخالق،  ،كان فقيهاً جيداً فيه،  الطربي
 ،ة بعد والدهيل قضاء مكّ و  يعقوب بن أيب بكر. هجدّ  ، ومن عمّ حمّب الدين الطربي

سة الفتوى  وانتهتْ  ،وبرع يف الفقه ،وغريه ،يوأجاز له ابن مسدّ ، سريته فحمدتْ  إليه ر
، والدرر ٧٤- ٤/٧٣هـ. ينظر: طبقات الشافعّية لإلسنوي  ٧٣٠سنة  . توّيف يف بلده
 .٣/٢٣٩، وفوات والوفات لصالح الدين ٥/٤٢٥الكامنة 



 

      ٤٢٢ 
 

   .)٢(فاالعتمار أفضل وإّال  ،فالطواف أفضل ،االعتمار : إن استغرق زمان)١(هالثُ 

ا احتماالتولعلّ  ه على أنّ  ،بذلك  فهو منفردٌ وإّال  ،رينلمتأخّ وأجوبة لِ  ،ه أراد 
 فإنّ  ،قتحقّ ، والطواف ال تحكاية اخلالف يف التفضيل بني العمرة نّ ال: إقَ حيتمل أن يُـ 

بني  )٣()تفضيل(فال  أو الندب، ،، يف الوجوبْني  بني متساويَـ التفضيل ال يكون إّال 
والكالم يف  ،كفاية   فرضَ إّال  عِ العمرة ال تقع من املتطوِّ  أنّ  واجب ومندوب. وال شكّ 

  الطواف املسنون. 

ت الكعبةِ  إحياءَ  نّ إن قلنا: إ ،نعم لطواف ،)٤(من فروض الكفا كما   ،حيُصل 
حلجّ    انتهى. )٦(.ه بعيد لكنّ )٥( ،أيضاً فرض كفاية الطوافُ  عَ قَ وَ  ،واالعتمار حيصل 

   

                                                      
: التفصيل الثالثلطواف أفضل، والتشاغل : الثاينأفضل، و االعتمار: األّولفالوجه  )١(

لثاً آخر بعد ذكر الوجَهْني األّوَلْني، وهو التفريق  املذكور. وذكر احلافظ ابن حجر وجهاً 
اور، فمواظبة الطواف لألفاقي أوىل، واملّكي خالفه. ينظر:  بني املقيم مبّكة، وبني اآلفاقي ا

  . ٤٨األجوبة املهّمة ص: 
جنم  بسماع هذه احلكاية من شيخه ٣/١٠٦٨صرّح ابن مجاعة يف هداية السالك  )٢(

 . ومل أر حكايتها لغريه  قال: ساقها و الدين الطربي، مثّ 
 يف (ب)، واخلادم: فال يُفضَّل. )٣(
 .١٠/٢٢١يف مذهب الشافعي. ينظر: روضة الطالبني  املعتمدكما هو  )٤(
 /أ].٤٧[ )٥(
اية الفصل احلادي عشر يف حكم اخلادم (من ب )٦( داية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

(مع حذف  ٦٢٢- ٦١٩إحرام الصيب) للزركشي، حتقيق: سعيد بن فايز االكليب، ص: 
 قليل).



 

      ٤٢٣ 
 

بعض العلماء املعاصرين البن  ما جنح إليه الطربيوقد جنح إىل  قال الفاسي: 

بن النقّ  ،د بن عليّ مة مشس الدين أبو أمامة حممّ وهو العّال  ،مجاعة اش املعروف 
ليفاً  ف، وألّ )١(الشافعيّ     .)٢( فيه 

ل الدين حممود بن مجلة مجا ،خطيب دمشقا ن أهل عصرمهوخالف يف ذلك م
ليفاً مسّ  )٣(ف يفوألّ  الشافعي، بيان الدليل على تفضيل االعتمار على اه: ذلك 

ف يف ، وصنّ )٤(عبد هللا اليافعيعفيف الدين مة الويل العارف والشيخ العّال  ،الطواف

 ً   .)٥( نةالدرة املستحسنة يف تكرار العمرة يف السَّ  اه: مسّ  ذلك كتا

                                                      
اش: ابن النقّ  :، ويقال لهاملصري، أبو أمامة بن عبد الواحد الدكايل مثّ  حممد بن عليّ  )١(

وكان  احلاوي الصغريحفظ و  ،أخذ العربّية من أيب حّيان وغريهر، فقيه. واعظ، مفسّ 

لقاهرةه أوّ إنّ  :يقول ختريج ، وشرح العمدة . من كتبه:م يف الفنونوتقدّ  ،ل من حفظه 

التزم فيه  ق والالحقالساب :اهل مسّ وتفسري مطوّ  ،الفروقوكتاب يف  ،أحاديث الرافعي

 ٧٦٣ سنة لقاهر توّيف د. مه، وله شعر جيّ من تفسري أحد ممن تقدّ  أن ال ينقل حرفاً 
 .٦/٢٨٦، واألعالم للزركلي ٣٢٨- ٥/٣٢٥هـ. ينظر: الدرر الكامنة 

 مل أعثر عليه. )٢(
دة هنا يف (ب):  )٣(  ، وليست يف شفاء الغرام.بيانز
أبو  ،، عفيف الدين املكيّ  مثّ  لشافعي اليمينّ ا اليافعي عبد هللا بن أسعد بن عليّ  )٤(

حث، متصوّ وأبو عبد الرحم مؤرّ  السعادات فع من محري. وُ ن ف.خ،  سنة  لدسبته إىل 
 :من شيوخه الفقيه جنم الدين الطربي. من كتبه .مّكةأقام يف  ،يف عدن ونشأ هـ، ٦٩٨

الدر النظيم يف خواّص القرآن و ،، يف معرفة حوادث الزمانوعربة اليقظان مرآة اجلنان

حني يف مناقب الصاحلنيرسالة، و العظيم هـ.  ٧٦٨سنة  ّكة  مبويفّ . تروض الر

، ٣٣٣-٢/٣٣٠ة لإلسنوي ، وطبقات الشافعيّ ١٠/٣٣ينظر: الطبقات الكربى للسبكي 
 .٤/٧٢، واألعالم للزركلي ٢٠-٣/١٨والدرر الكامنة 

 مل أعثر عليه. )٥(



 

      ٤٢٤ 
 

العمرة  تكرارَ  نَّ : أَ  بهفَىت مُ ـفقال: وال شيخ سراج الدين البلقيين ذلكعن ل ئِ وسُ 
  .وال سيما يف رمضان ،لُ أفضَ 

ً ، وصنَّ )١(يّ ورِ كُ سْ ارَ مة زين الدين الفَ ه العّال لميذُ قال تِ ا وكذ  :اهمسَّ  ف يف ذلك كتا
  . صاف يف تفضيل العمرة على الطوافاإلن

 تازُ املعتمر ميَّ  أنّ  :حيكي عن بعض العلماء مشاخينا بعضَ  ومسعتُ  قال الفاسي: 

مرين:    عن الطائف 

  رين.قني واملقصِّ لرمحة للمحلّ  ملسو هيلع هللا ىلص : الدخول يف دعوة النيبّ أحدمها

دة التشريف ،للحاجّ  ملسو هيلع هللا ىلصه : دعوتُ واآلخر   .والربِّ  ،والتعظيم ،والتكرمي ،واملعتمر بز

الفوز بذلك  )٢()مظَ عْ يَـ (اعتمر فاز بذلك، وَمن  كلَّ   ألنّ  ؛هٌ جَ وهو كالم متَّ 
  .بتكراره

   

                                                      
: فقيه شافعّي عبد الرمحن بن علي بن خلف، أبو املعايل، زين الدين الفارسكوري )١(

لقاهرة. أخذ الفقه هـ ٧٥٥سنة  ة. مولده بفارسكورربيّ م يف علوم العتقدّ  .مصريّ  ، ووفاته 
ة ة مبكّ جاور مدّ . وغريمها ،وسراج الدين البلقيين ،مجال الدين اإلسنوي :عن الشيخني

ا شيئاً وصنّ  توّيف  .البن دقيق العيد شرح على شرح العمدةوله  .مقام إبراهيميف  ف 

، واألعالم للزركلي ٤/٢٧ة البن قاضي شهبة هـ. ينظر: طبقات الشافعيّ  ٨٠٨سنة  
٣/٣١٨. 
- ١/٢٥وهو تصحيف.ينظر: الشفاء  : معظم.، ونسخة (ط) من شفاء الغراميف (ب) )٢(

 .٣٤٠، و٢٦



 

      ٤٢٥ 
 

لعمرة يف مجيع  :اخلالف حملّ  ولعلّ  قال الفاسي:  ما إذا اشتغل إنسان 

فال  ،أو الليلة ،يف اليوم الواحد )٣()للعمرة(لتنعيم إىل ا روجاخلُ  )٢(]ريكرّ  [ن و ،)١(الزمن
ّ رّ  نشاط قليل، وال سيما إن كه للطواف إّال نِ دَ يبقى فيه بعد ترويح بَ   ،مر ذلك يف األ

بعضهم خيرج إىل التنعيم   أنّ كما يصنع كثري من الناس يف شهر رمضان، حّىت   ،والليايل
 هذا ال وكلّ  ،كى عن بعضهم أكثر من ذلكات، وحيُ للعمرة يف اليوم الواحد ثالث مرّ 

معرف مثله عن السلف ايُ  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصلني واآلخرين د األوّ هذا سيّ  .ملقتدى 
هلا العشر األخري عليهم، بضع عشرة ليلة، أوّ  هللاُ  حَ تَ فَـ  )٥()نأَ ( ة بعدَ وا مبكّ أقام )٤()(

ه خرج يف أنّ  الصحابة من  وال عن أحدٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلصعنه  قل أخباريٌّ ، فما نّ )٦(من رمضان
   .قل غريه من أفعاهلمكما نُ   ،قلة إىل التنعيم لالعتمار، ولو وقع ذلك لنُ هذه املدّ 

تكرار اخلروج  -من الصحابة والتابعني  -  ملسو هيلع هللا ىلص بعد النيبّ  ةن كان مبكّ نقل عمّ ومل يُ 
وابن  ،عن عليّ  يو رُ  ما يوم إّال  ج إليه للعمرة يف كلّ ، وال اخلرو يف اليوم الواحدإىل التنعيم 

ّ   عمر    .يوم يف كلِّ  رانِ ما كا يعتمِ أ

الدين بن مجاعة يف  ره القاضي عزّ فيما ذك - )٧(وهذا عنهما يف بعض كتب الفقه
  قال:  - منسكه

   

                                                      
 .١/٣٤٠أو أكثره. ينظر: شفاء الغرام  )١(
 يف (أ): تكرُّر، وما أتثبت من (ب) موافق ملا يف شفاء الغرام، وأنسب للسياق. )٢(
 : للُعمر.يف (ب) )٣(
 سقطت من (ب)، ونسخة (ط) من شفاء الغرام. )٤(
 سقطت من (ب). )٥(
 .٢/٤٣٧ينظر: سرية ابن هشام  )٦(
، وحبر املذهب ٢/٤٦٧ ، ومواهب اجلليل للحطّاب٣/٣٧٤يف ينظر: الذخرية للقرا )٧(

 .٤/٦٤، والبيان  الشاملذكره يف  وقال فيه:  ٣/٣٨٣



 

      ٤٢٦ 
 

  .)٢(وليس لذلك أصل يف كتب احلديث)١(

: اخلروج إىل التنعيم للعمرة من  عن بعض الصحابة والتابعني  والذي صحّ 
ّ  ؛ىلوْ ل عنهم أَ قِ ل مثل ما نُ عْ فاالقتصار على فِ  ،غري تكرار فضل  فُ عرَ م أَ أل الناس 

  هى.انت )٣(. على فعل أفضلها رصاً م حِ هُ العبادات، وأشدُّ 

الكالم على التفضيل بني العمرة والطواف يف  قد أفردتُ  وقال الزركشي: 

  )٥(.)٤(جزء

 ،- وهو املختار –كثار من الطواف على العمرة ل اإل تفضي دا يؤيّ وممّ  :)٦(قلتُ 
فإذا كان أفضَل من  ،)٧(الطواف أفضل من الصالة أنّ  ،ف عن املاورديما نقله املصنّ 

كما قال صاحب   ،الصالة أفضل من العمرة ألنّ  ؛مرةكان أقضَل من الع،الصالة
  .)٨( عوتطوُّعها أفضل التطوّ  ،أفضل عبادات البدن الصالة وغريه:  التنبيه

                                                      
 /أ].٤٨[ )١(
  .٢/١٠٧٠هداية السالك  )٢(
  مع حذف قليل).( ٣٤١- ٣٣٩/ ١شفاء الغرام  )٣(

ديشيخه النّقاش، و : سبق التعليق على ما نقل الفاسي عن تنبيه  - رمحهما هللا  -  الفريوزآ
صاحلة يف ختصيص أوقات الدعاء يف املواضع املأثورة مبّكة، ولعّل العلة املذكورة هنا تكون 

  . هناك عليه ملا نـُّبه
 ه.مل أعثر علي )٤(
  .١٨١إعالم الساجد ص:  )٥(

ولعّل حمّل اخلالف فيمن يعتمر عن نفسي، ال من يعتمر عن أحد من قرابته، أو غريهم، 
 وهللا أعلم.

 .القائل، هو اإلمام اجلليل السيوطي  )٦(
 اً.من نّص منت اإليضاح قريب، وسيأيت هذا النقل ٥/١٧٤ينظر: احلاوي الكبري  )٧(
موع . وينظ٣٤التنبيه ص:  )٨(  .١١٩- ٣/١١٨، والروضة ٤/٢ر: ا



 

      ٤٢٧ 
 

ثنا حدّ  ،)٣(بن نصر املصريّ  )٢()دحممّ ( : حّدثنا)١(يّ هِ د أيضاً ما أخرجه الفاكِ ؤيّ وي
   ،)٤(يّ لِ د الرَّمَ ُسَويْ بن وب أيّ 

   

                                                      
: مؤرّخ، من أهل مّكة. كان  أبو عبد هللا املكيّ  ،حممد بن إسحاق بن العباس الفاكهي )١(

 ،لفاسي، امتدحه اأخبار مّكةمعاصراً لألزرقي، متأّخراً عنه يف الوفاة. من أشهر كتبه: 

فيه غنّية عن كتاب وفّضله على كتاب األزرقي؛ لكثرة ما فيه من الفوائد النفيسة، فقال: 

. من شيوخه: سعيد بن منصور، والزبري بن بّكار، وعّده احلافظ ابن حجر من األزرقي 

احلّفاظ الرواة عن البخاري. ومن تالميذه: حمّمد بن سهل العّماين، وأبو حمّمد الفاكهي. 
)، وتغليق التعليق ٩٠رقم: ( ١١٠- ٢/١٠٩هـ. ينظر: العقد الثمني ٢٧٢سنة   تويفّ 

 .٦/٢٨، واألعالم للزركلي ٤٣٩- ٥/٤٣٧للحافظ ابن حجر 
 يف (ب): عمر. )٢(
ر بن مل نقف عليه، ولعّله حبَْ شيخ املصّنف،  ابن دهيش: أ.د. قال حمّقق أخبار مّكة  )٣(

يف معجمه املقرئ ابن وقد أخرج اهـ. بن ُسَويد ر يف اآلخذين عن أيّوبو نصر، فهو املذك

  .عن أيّوب بن سويد ،أي: حبر بن نصر ،من اإلسناد ءهذا اجلز  ٢٨٧ص: 
من  ،ثقة .أبو عبد هللا ،موالهم املصريّ  الينوْ حبر بن نصر بن سابق اخلَ هو  ،وحبر بن نصر

 ،وابن أيب حامت ،الطحاوي: وعنه وغريمها. ،والشافعي ،بن وهبا :رة. روى عناحلادية عش
، ٢/٤١٩هـ. ينظر: اجلرح والتعديل  ٢٦٧سنة مبصر   وخلق. تويفّ ، وابن خزمية
 . ١٢٠، والتقريب ص: ١/٤٢٠والتهذيب 

 ):نسبة إىل سيبان بطن من محري( اِينّ بَ يْـ السَّ  مرييأبو مسعود احلُ  ،مليّ يد الرَ وَ وب بن سُ أيّ  )٤(
حبر بن و  ،دحيم :عنهروي و  ، وغريمها.وابن جريج ،أيب زرعة :عنروى  .صدوق خيطىء

 .ه يف مجلة الضعفاءكتب حديثُ يُ قال ابن عدي: . فه أمحد ومجاعةضعّ  .وآخرون نصر،

بالء النأعالم ، سري ٢٥-٢/٢٣الكامل هـ. ينظر:  ٣٩٣ سنة وتوّيف  ،من التاسعة
 .١١٨، والتقريب ص: ١/٢٦١، الكاشف: ٤٣٢- ٩/٤٣٠



 

      ٤٢٨ 
 

َأَحبَّ اْألَْعَماِل ِإَىل  َكانَ قال:  عن عبد هللا بن عمر  ،)١(د بن جابرثنا حممّ حدّ 

ْلبـَْيتِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّيبِّ  ِ   .)٢(ِإَذا َقِدَم َمكََّة الطََّواُف 

يِعَها )٣(والصََّالُة ِفيهِ  قوله: [ َها يف َغْريِِه ِمَن اَألْرِض مجَِ ، فـََقْد ثـََبَت ِيف أَْفَضُل ِمنـْ
َذا  َمْسِجِدي هَ ِيف  َصَالةٌ   :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِ   َعْن َأِيب ُهرِيرَة ْنيِ حَ الصَِّحيْ 

ٌر ِمْن أَ    ]. )٤( َرامَ ـْسِجَد احلَْ اْلمَ  َما ِسَواُه ِإالَّ ِف َصَالٍة ِفيْ لْ َخيـْ

                                                      
 :روى عن ، صدوق من اخلامسة.حممد بن جابر بن عبد هللا األنصاري السلمي املدين )١(

. ينظر: اجلرح ان يف الثقاته بن حبّ وذكر  .وغريهم ،وحيىي ،أبناه جابر :وعنه، أبيه 
 .٤٧١، والتقريب ص: ٩/٩٠، والتهذيب ٧/٢١٩والتعديل 

ء، أيّهما أفضل؟  )٢( قال ). ٤٤٥رقم ( ١/٢٣٨أخبار مّكة، ذكر: الصالة والطواف للغر
  . مل يدركه(الذي روى عن ابن عمر) وحمّمد بن جابر على احلديث:  اً تعليق ابن دهيش

رقم  ٧/٣٤١، وابن عدي يف الكامل ٤/٤٣ الضعفاء الكبري وأخرجه العقيلي يف
)، وأبو الفضل الزهره يف كتابه ٩٢١رقم ( ٢٨٧يف معجمه ص:  املقرئ )، وابن١٦٤٦(

سم  أيّوب، عن ابن جابر، عن )، كّلهم ٤٢٢رقم ( ٤٢٣ص:  حديث الزهرياملطبوع 

ر عن عبد هللا بن دينار حممد بن جاب قال العقيلي:  .، عن ابن عمرعمرو بن دينارعن 

لنقل  . حديثه غري حمفوظ ،جمهول 

مثّ ، )منسكه(أي: اهلروي يف  وعزاه أليب ذرّ  ٣٢٣الطربي يف القرى ص:  ذكره احملبّ و 

ذا: أّال يـَُعرِّج  قال تعليقاً عليه:   .على شيء قبله ملسو هيلع هللا ىلص ولعّله أراد 
 .٣٨٩ح ص: أي: املسجد احلرام. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصا  )٣(
فضل الصالة يف  :ب، ة واملدينةفضل الصالة يف مسجد مكّ  :كتابصحيح البخاري   )٤(

كتاب: احلّج، ، وصحيح مسلم  - واللفظ له -) ١١٩٠رقم (٢/٦٠ ة واملدينةمسجد مكّ 
 ).١٣٩٤رقم ( ٢/١٠١٢ ة واملدينةفضل الصالة مبسجدي مكّ  :ب



 

      ٤٢٩ 
 

نّ  : اجدأحكام املسقال الزركشي يف ش:  ة  حرم مكّ  جزم املاوردي 

 )٣(البيانونقله صاحب . ٢مناسكهوتبعه النووي يف  ،)١(كاملسجد احلرام يف املضاعفة

 ،رممجيع احل :املراد به ،املسجد احلرام يف اخلرب على أنّ  ءً وهو بنا .)٤(عن الشريف العثماين
ب استقبال القبلة من  لكن خالف فقال يف تفسري حديث  بشرح املهذّ يف 

من جعل  مثّ ، )٥(واملسجد حوهلا ،الكعبة :راد بهطلق ويُ املسجد احلرام قد يُ  املضاعفة: إنّ 
  الصالة.  ذلك حديث مضاعفة

   

                                                      
 .١٤/٣٣٥، و٤/٦٢ينظر: احلاوي  )١(
 .٤٢٠منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  ينظر: )٢(
 .٢/١٣٧البيان ينظر:  )٣(
 نزيل أبو عبد هللا النابلسي، ،املقدسي ،الّديباجيالعثماين، مد بن أمحد بن حيىي حم )٤(

عند الناس، وكان  ، حمرتماً ، زاهداً ورعاً  كان عاملاً   .ديباجة حممد بن عبد هللا البغداد، من ذريّ 
  وتويفّ  منه. هاعَ فوائد مسَِ  البيانعنه يف  العمراينُّ  قل. ناتيعظ ويفيت، وحّج مرّ 

- ٢٠/٤٤، سري النبالء ٨٩-٦/٨٨ينظر: الطبقات الكربى للسبكي  هـ. ٥٢٧ببغداد 
البن قاضي شهبة الشافعية ، وطبقات ٢٥٦- ١/٢٥٥، طبقات الشافعّية لإلسنوي ٤٦
٢٩٧- ١/٢٩٦. 
موع  )٥(  .١٩٠- ٣/١٨٩ينظر: ا



 

      ٤٣٠ 
 

 ِإالَّ  ونة مُ يْ من حديث مَ  سننهرواية النسائي يف  )١(لر على األوّ عكُ ويَ 

   .)٢( اْلَمْسِجَد اْلَكْعَبةَ 

  . )٣( ِإالَّ َمْسِجَد اْلَكْعَبةِ  ورواه مسلم عنها: 

  . )٤( ِإالَّ اْلَكْعَبةَ   :ومن حديث أيب هريرة

                                                      
كدر، ورنّق، أزعج. يقال: عِكر املاُء وحنُوه: إذا َكُدر، وكان غَري صاف. أي:  : َعَكرَ  )١(

ّن ويكدر على  ،: يشكل-وهللا أعلم  –فاملراد هنا  قول املاوردي، والنووي يف اإليضاح 
ج العروس كاملسجد يف املضاعفة. حرم مّكة   ، وتكملة املعاجم العربية ٣/١١٩ينظر: 

ع مادة: ( )٣٤٣٠(رقم  ٢/١٥٣٤اللغة العربية املعاصرة  معجم)، و عكرمادة: ( ٧/٢٧١
 .)ك ر

 ٥/٢١٣ فضل الصالة يف املسجد احلرامب:  كتاب: مناسك احلّج،السنن الصغرى   )٢(
ب: فكتاب:   )، والسنن الكربى٢٨٩٨رقم (  ضل الصالة يف املسجد احلراماملناسك، 

 صحيح وضعيف سنن النسائيوصّححه األلباين. ينظر: ). ٣٨٦٧رقم ( ٤/١٠٩
٦/٤٧٠. 
ب: صحيح )٣(  ٢/١٠١٤ ة واملدينةفضل الصالة مبسجدي مكّ  مسلم كتاب: املناسك، 

 ).١٣٩٦رقم (
)، وابن ١٠٠٤٤رقم ( ١٦/٨٣)، و٩٠١٢رقم ( ١٤/٥٥٤أخرجه أمحد يف مسنده  )٤(

ب:   ٢/١٤٧ملسو هيلع هللا ىلص  يف الصالة يف مسجد النيبّ أيب شيبة يف مصنفه كتاب: صالة التظوّع، 
ب:  :)، والنسائي يف السنن الصغرى كتاب٧٥١٥رقم ( فضل الصالة يف مناسك احلّج، 

يف  اخلطيب)، ٣٨٦٩رقم ( ٤/١٠٩)، ويف الكربى ٢٨٩٩رقم ( ٥/٢١٤ املسجد احلرام
وقال حمّققو املسند: ، األلباين وصّححه ،)٧٤٨١( سناداإلذا  ١٤/١٤٥ريخ بغداد 

  .٦/٤٧٠ صحيح وضعيف سنن النسائي. ينظر: نيإسناده صحيح على شرط الشيخَ 

رقم  ٢/٩٥احلرام ذكر: فضل الصالة يف مسجد الفاكهي يف أخبار مّكة أخرجه و 
سناد لّني ١١٩٧( ظ يف التقريب ؛ فيه حممد بن كثري الثقفي، قال احلاف) من طريق آخر 

. وفيه سليمان بن كثري (الغبدي) عن صدوق، كثري الغلط): ٦٢٥١رقم ( ٥٠٤ص: 



 

      ٤٣١ 
 

   

                                                      

س به يف غري ): ٢٦٠٢رقم ( ٢٥٤الزهري، قال احلافظ أيضاً يف التقريب ص:  ال 

  . وينظر: تعليق الشيخ ابن دهيش.  الزهري

مسجد الكعبة، فال يضّر  ةَ ِإالَّ اْلَكْعبَ  ، أّن املراد بــ٣/٦٠٢وذكر احلافظ يف الفتح 

 سقوط لفظة مسجد.



 

      ٤٣٢ 
 

   .١ ِمبَِئِة أَْلفِ  َمكَّةَ ـبِ  هُ َوَصَالتُ  ة ابن ماجه رواي ويف

لنسبة إىل الصالة وحكى احملبّ   ،الطربي خالف العلماء يف مكان املضاعفة 
   .)٢(مبسجد اجلماعة املضاعفة ختتصّ  أنّ  حورجّ 

احلسنة  ،هااحلرم كلّ  )٣()حسنات( اس: أنّ ن ابن عبقال: فإن قيل: فقد ورد ع مثّ 
   .هُ كلَّ   احلرمَ  :ملسجد احلرام يف حديث االستثناء املرادُ  ى هذا يكونُ لَ فعَ  ،)٤(مبائة ألف

                                                      
ذا اللفظ يف سنن ابن ماجه، ولفظه يف سننه يف كتاب: إقامة الصالة، والسّنة فيها،  )١( مل أجده 

 ) من حديث أنس بن مالك١٣١٤رقم ( ٢/٤١٧ب: ما جاء يف الصالة يف املسجد اجلامع 

، َوَصَالتُُه ِيف َمْسِجِد اْلَقَباِئِل ِخبَْمٍس ْيِتِه ِبَصَالةٍ َصَالُة الرَُّجِل ِيف بَـ  : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

ُع ِفيِه ِخبَْمِس ِمَئِة َصَالٍة، َوَصَالتُُه ِيف اْلَمْسِجدِ   َوِعْشرِيَن َصَالًة، َوَصَالتُُه ِيف اْلَمْسِجِد الَِّذي ُجيَمَّ
ِيف اْلَمْسِجِد ْمِسَني َأْلِف َصَالٍة، َوَصَالتُُه ِيف َمْسِجِدي ِخبَْمِسَني أَْلِف َصَالٍة، َوَصَالتُُه اْألَْقَصى ِخبَ 

  .ِمبَِئِة َأْلِف َصَالٍة  اْحلََرامِ 

ِيف اْلَمْسِجِد َوَصَالتُُه  : )، وفيه٧٠٠٨رقم ( ٧/١١٢وأخرجه الطرباين يف األوسط 

ضّعفه ابن فيه جمهول، وُمَتكّلم فيه. و اً، . وإسناده ضعيف جدّ َصَالٍة ِمبِائَِة َأْلِف  اْلَكْعَبةِ 

واحلافظ ابن حجر،  ،احلافظ العراقيو ابن اجلوزي، وابن مفلح، والذهيب، و عدي، والطرباين، 
رقم  ٣٦-٨/٣٥ينظر: الكامل وسيأيت ذكره يف صلب النّص.  واأللباين، وغريهم.

)، وآداب الشريعة البن مفلح ٩٤٦رقم ( ٢/٨٦ي )، والعلل املتناهية البن اجلوز ١٨٠٧(
، ١/٣٣٢ختريج أحاديث اإلحياء )، ١٠١٥٣رقم ( ٤/٥٢٠، وميزان االعتدال ٣/٤١٢
 .)٣٥٠٩رقم ( ١/٥١٣ضعيف اجلامع )، و ٢٠٦٩رقم ( ٤/٤٣٨التلخيص احلبري و 
،َرامَ ـَد احلَْ  اْلَمْسجِ ِإالَّ  :مثّ قال، َصَالٌة ِيف َمْسِجِدي َهَذاملسو هيلع هللا ىلصقال قال  )٢(

غاية  .واملراد مبسجده (املشار إليه): مسجد اجلماعة، فينبغي أن يكون املستثىن كذلك

 . ٧٥٧القرى: ص: ينظر: ، و ٥/٧٣األحكام 
 يف (ب): جهات. )٣(
املستدرك للحاكم يف كتاب: موقوفاً ومرفوعاً يف  وي عن ابن عباس يشري إىل ما رُ  )٤(

الرجل جيد  :بكتاب: احلّج، السنن الكربى للبيهقي  و  ،)١٦٩٢رقم ( ١/٦٣١الصوم 



 

      ٤٣٣ 
 

                                                      

دة األجر ماشياً  فيحجّ  ،وراحلةً  زاداً  وكتاب: ، ) ٨٦٤٦رقم ( ٤/٥٤٢ حيتسب فيه ز
 )،٢٠١٠٧رقم ( ١٠/١٣٤ أن ميشي إىل بيت هللا احلرام راً من نذر تربّ  :بالنذور، 
 َبِينَّ م: فقال هل ،بَِنيه وأهلهفجمع إليه   عن زَاَذاَن، قال: مرض ابُن عّباسوغريمها 

َها ُكِتَب لَُه   :يقول ملسو هيلع هللا ىلصوَل ِهللا  مسعُت رسِإينّ  َة َماِشًيا َحىتَّ يـَْرِجَع ِإلَيـْ َمْن َحجَّ ِمْن َمكَّ

ُعِمائَِة َحسَ  ُت احلرم؟ ال بعضُهم: وما حسنافق ، َنٍة ِمْن َحَسَناِت اْحلََرمِ ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َسبـْ

 إىل أيب ٦٥٨يف القرى: ص: عزاه حمب الدين الطربي و . ةنسنة مبائِة ألف حسقال: كلُّ ح
  .منسكهاهلروي. أي: يف  ذرّ 

 -ضّعفه البيهقي، والذهيب، والطرباين، وغريهم؛ ألّن عيسى بن سوادة و صّححه احلاكم، و 
نّه مل ينفرد به؛ ألّن احلافظ  -أحد رواته  تفّرد به، وهو جمهول، ومنكر احلديث. وتعّقب 

حديث سفيان بن ه من أخرج - كما ذكر الفاسي   - األربعني املختارةابن مسّدي يف 

هذا ُعيينة، عن إمساعيل بن أيب خالد، الذي رواه عنه ابن سوادة. وقال ابن مسّدي: 

ن َمثَّ رواه احلاكم من الوجه الذي ومِ  قال ابن حجر اهليتمي:  .حديث حسن غريب 

كن ة، ال ختلو من الضعف، ولدّ يث طرق عد. وللح وصّحح إسناده ،رواه البيهقي

فإن صّح ما ذكره الفاسي عن  األزرقي، ترواإحدى ك،  ليس شديداً الضعف يف بعصها 
ولكن حيتمل أّن إسناده هو نفس إسناد أيب علي ، يرتق احلديث إىل درجة احلسنمسّدي، ابن 

 ،حدثنا حممد بن سليمان ،حدثنا سليمان بن الفضل بن جربيل ، قال: الفوائداهلروي يف 

، هذا سند واهٍ  . قال األلباين: ، ...بن أيب خالد عن إمساعيل ،حدثنا سفيان بن عيينة

  وهللا أعلم. .  مل أجد له ترمجة سليمان بن الفضل بن جربيل

صوم يوم مبّكة مبائة قال احلسن البصري يف رسالته إىل أهل مّكة: ولعّل مـّما ُيستأنس به ما 

رم مبائة ألف حسنة ألف يوم، وصدقة درهم مبائة ألف... وكّل حسنة فعلها العبد يف احل
إْذ ال يقال مبثل هذا من قبل الرأي. ينظر طرق حديث ابن عباس يف: مسند البزّار  ؛بغريها

لكعبة ٥١١٩رقم ( ١١/٣١٣ ب: ما جاء يف فضل الطواف  )، وأخبار مّكة لألزرقي 
 ،)، وأخبار مّكة للفاكهي ذكر: املشي يف احلجّ ٥٥٤) ورقم (٥٥٣رقم ( ٤٩٨- ١/٤٩٧

-٦/٢٧٥قاً) (حمقّ بزوائد املسانيد الثمانية املطالب العالية ، و )٨٣٢رقم ( ١/٣٩٢وفضله 



 

      ٤٣٤ 
 

   

                                                      

رقم  ١١/٥٢، ومسند البزّار ٢١ري ص: صوينظر: فضائل مّكة للحسن الب .٢٧٧
)، واملعجم ٢٧٩١رقم ( ٤/٢٤٤)، والصحيح البن خزمية كتاب: املناسك، ٤٧٤٥(

 ٢/١٥٢ل البن أيب حامت )، واجلرح والتعدي٢٦٧٥رقم (٣/١٢٢األوسط للطرباين 
)، ٣٥٧٠رقم ( ٣/٣١٣وامليزان للذهيب )، ٩١١٢رقم ( ٥/٧٥وغاية األحكام )، ٥١٠(

، ١/١٥٧، وشفاء الغرام ٣/٢٠٩)، وجممع الزوائد ١٦٣٠( ٧/٢٩٤/٢٩٦والكامل له 
)، وحاشية ابن حجر ٧٥٦٣( ٥٩١)، والتقريب ص: ١١٢٦( ٢/١٠٢ولسان امليزان 

، ٥٠٧- ٢/٥٠٦للُغماري  وي لعلل اجلامع الصغرياملداو ، ٤٦على اإليضاح ص: 
 ).٤٩٥رقم ( ١/٧١٠ والسلسلة الضعيفة



 

      ٤٣٥ 
 

لكن الصالة يف مسجد  ،ألف مبائة مطلقاً  مر احلَ  حسنة : إنّ : نقول مبوجبهقلنا
صالة و ، حسنة :ومل يقل،  )١(يف مسجدي ئِة صالةمب قالوهلذا ؛ على ذلك تزيداجلماعة 
 ملسو هيلع هللا ىلصفتكون الصالة يف مسجده )٢( ،صالة بعشر حسنات كلّ ،لف صالة دهيف مسج
لف ألف  )٣(وتكون ،حسنةآالف بعشرة     .)٤(حسنةيف املسجد احلرام 

، لف ألف )٥(وحسنة املسجد احلرام ،مبائة ألف احلرم حسنةتكون وعلى هذا 
  . ْني ا الكعبة على اختالف القولَ وإمّ  ،)٦(ا مسجد اجلماعةإمّ 

 فيها. )ةخلاص( ؛لصالة اً تصّ أو يكون ذلك خمُ  ،ببعض ق بعض احلسناتحَ لْ ويُـ 

 انتهى.  )١(
                                                      

ملسو هيلع هللا ىلص: قوله ، و َفْضُل اْلَمْسِجِد اْحلَـَراِم َعَلى َمْسِجِدي ِمَئُة َصَالٍة  ملسو هيلع هللا ىلص: يشري إىل قوله  )١(

، ِيف َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن أَْلِف َصَالٍة ِفيَما ِسَواُه ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْحلََرامَ  َصَالةٌ  

يعين: يف مسجد املدينة. أخرج األّول ، يف هذا  َوَصَالٌة ِيف َذاَك َأْفَضُل ِمْن ِمائَِة َصَالةٍ 

ب: ذكر حّد املسجد احلرام وفضله وفضل الصالة فيه  -١/٥٨٦األزرقي يف أخبار مّكة 
) عن عبد هللا بن الزبري ٢٦٩رقم ( ١٣/١١١)، والطرباين يف الكبري ٧١٥رقم ( ٥٨٧

ح، ذكره البخاري  يف التاريخ الكبري  سناد ضعيف، فيه خالد بن عطاٍء بن أيب ر

. وأخرج الثاين ابن حّبان يف صحيحه يف املساجد، منكر احلديث وقال:  ٣/١٨٦

ب: ذكر فضل الصالة يف املسجد احلرام على الصالة يف مسجد املدينة مبئة صالة 
سناد صحيح. وسيأيت ذكره١٦٢٠رقم ( ٤/٤٩٩ وخترجيه يف  ،) عن ابن الزبري أيضاً 

 .٣/٣٥٣. ينظر: موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان للهيثمي صلب النّص قريباً 
 /أ].٤٩[ )٢(
 أي: الصالة. )٣(
 .حسنة أي: واحد مليون )٤(
يف غياة األحكام (نقًال عن الطربي). و  ١/١٧٤كذا يف النسختني، وهداية السالك  )٥(

(نقًال عنه): مسجده، ولعّله  ١/١٥٧، وشفاء الغرام ٦٥٩، والقرى ص: ٥/٧٤
 ف.تصحي

 كما مّر.  ،وهو األقيس عنده )٦(



 

      ٤٣٦ 
 

 اجلماعاتبصالة املكتوبة يف وتزيد احلسنات  ،نفردمُ ـوما ذكره حيصل بصالة ال
 ّ    .)٢(وعشرين درجة ا تعدل سبعاً على ما جاء أ

  ملسجد احلرام الذي تضاعف فيه الصالة سبعة أقوال: ـال يف املراد بويتحصّ 

  . )٣(ه املكان الذي حيرم على اجلنب اإلقامة فيهأنّ   :لاألوّ 

  . )٤(ةه مكّ أنّ  :الثاين
   

                                                      
. وينظر: القرى ص: ٥/٧٤غياة األحكام ذكر: إطالق املسجد احلرام على كّله  )١(

 .١/١٥٨، وشفاء الغرام ٦٥٩-٦٥٨
ب: فضل اجلماعة  )٢( ) ٦٥٠رقم ( ١/٤٥١روى مسلم يف صحيحه، كتاب: املساجد، 

ِل ِيف اْجلََماَعِة َتزِيُد َعَلى َصَالتِِه َصَالُة الرَّجُ   قال:ملسو هيلع هللا ىلص  من حديث ابن عمر أّن النيبّ 

ًعا َوِعْشرِينَ    . َوْحَدُه َسبـْ
أي: مسجد اجلماعة حول الكعبة، وهو الذي رّجحه حمّب الدين الطربي، وابن مجاعة،  )٣(

 .٣/١٠٦٧، وهداية السالك ٤/٣٣٥وغريمها. ينظر: احلاوي 
املدينة اليت : -وهللا أعلم  -فة يف مّكة دون غريها من حدودها عمرادهم حبصر املضا )٤(

يب قبيس اخلَْنَدمة (جبل أيضاً)، وهي حميطة قَ يْـ عَ تقع يف واٍد بني أيب قبيس، وقُـ  عان، ويّتصل 
ملسجد. وطول مّكة من لكعبة، والكعبة يف وسط املسجد،  واألبنية والدور حميطة 

يقعان: عالشمال إىل اجلنوب: ميالن، وعرضها شرقاً من جبل أيب قبيس إىل أسفل جبل ق
يُطلق اسم مّكة، و  .لعمارات وآخراً  احملدودة بدءاً : فاملراد مبّكةوأّما اليوم،  ميل واحد.

ا احلرم كّله    .فرياد 
لقول أّن مضاعفة الصالة يف مّكة هي حسب ما هو مشاهد ال يُفهم من هذا ا: تنبيه

مراصد االطالع ، و ٦٥٠القرى ص: ينظر: اآلن، إذ أّن أطرافاً منها خارج حدود احلرم. 
طرق و ، وكتاب املناسك وأماكن ١/١٧٨ –مداخل مّكة  –، ومرآة احلرمني ٣/١٣٠٣
حاشية  ٤٣٦ص:  حمع اإلفصا اإليضاح ومنت ، ٤٧٤ّج ومعامل اجلزيرة للحريب ص: احل
 .١٣)، وأحكام احلرم املّكي للحويطان ص: ١(



 

      ٤٣٧ 
 

وجزم  ،)١(واحلرم. قاله عطاء الفارقة بني احللّ  دوداحل ّال إ ،هه احلرم كلّ أنّ  :الثالث
   .)٣(وغريه، )٢(به املاوردي

ين: فُ  يف مجيع فيه  )٤()ن حصر الصالةمِ ( ،ل احلرم على سائر البقاعضِّ وقال الرو
ذا القول. انتهى. .الثواب املضاعفوحيازة  ،فضيلة البقعةل ؛األوقات    وهذا فيه تصريح 

  .)١(هادُ بعَ وهو أَ  ،ه الكعبةأنّ  :الرابع
                                                      

 ب: هل يدخل املشرك احلرم؟ينظر: مصّنف عبد الرزّاق كتاب: أهل الكتابني،  )١(
 ،وفضله ،املسجد احلرام حدّ  :ذكر)، وأخبار مّكة لألزرقي ١٩٣٥٦رقم ( ١٠/٣٥٦

رقم  ١/٢٠٧ ويهالبن زجنوكتاب األموال  )،٧٠٤(رقم  ١/٥٨٣ وفضل الصالة فيه
أيب )، ومسند ١٧٥٦رقم ( ٣/٤٢ ذكر: أهل ذّمة احلرم )، وأخبار مّكة للفاكهي٢٤٥(

ولفظه، أنّه قيل لعطاء:  أ حممد، هذا ). ١٤٦٤رقم ( ٧٠٨- ٢/٧٠٧ داود الطيالسي
أو يف احلرم؟ قال: ال، بل يف احلرم، فإّن احلرم   ،الفضل الذي َتْذُكر يف املسجد احلرام وحده

ينظر: أحكام حدود احلرم املكي ص:  وهو مروّي عن مجع من السلف. ه مسجد.كلّ 
١١٨. 

املراد يف مجيع القرآن  أنّه: وذكر ، ١٤/٣٣٥و ،٦٣-٤/٦٢وي احلاينظر:  )٢(

ہٱٱہٱٱہٱٱچ: قوله تعاىل إّال  – وهي مخسة عشر موضعاً  - ملسجد احلرام  الكرمي

 وسيأيت مبحثه من صلب النّص. بةالكع :فاملراد به ]،١٤٤البقرة: [ چھٱٱٱھٱٱ
ينظر: بدائع الصنائع  ةوالشافعيّ  ،ةواملالكيّ  ،ةاجلمهور من احلنفيّ سب هذا القول إىل ونُ  )٣(

ينظر: تفسري و  .٢/٥٢٥، و٦٥٩- ١/٦٥٨ )حاشية ابن عابدينرّد الكختار (و  ،٢/٣٠١
حتفة ، و ٣/٢٧٠وزاد املعاد  ،٢٢/٢٠٧، وجمموع الفتاوى البن تيمية ٨/١٠٤القرطيب 

ومغين  ،٣/٦٠٢، وفتح االباري ١/١٥٦وشفاء الغرام  ،٧١: ص للصاحلي الراكع والساجد
 .١١٩- ١١٨أحكام حدود احلرم املكي ص:  ،٢/١٩١احملتاج 

ين يف  ، فرخص يف الصالة يف إعالم الساجد: كذا يف النسختني. و  )٤( وعبارة الرو

فلة بغري سبب فيها من األوقات املنهّية بعد ذكر استثناء مّكة من إنشاء  ٢/٢١٣البحر 
ألّن هذا التفضيل للمسجد احلرام على سائر البقاع، وختصيصها حبراسة هللا تعاىل  عنها: 

 .ها شيطان ن أن يتخطفّ هلا مِ 



 

      ٤٣٨ 
 

وهو الذي قاله النووي يف استقبال  ،وهلاواملسجد حَ  ،ه الكعبةأنّ  :اخلامس
  . )٢(القبلة

  . )٣(فة. قاله ابن حزمرَ وعَ  ،ه مجيع احلرمأنّ  :السادس

من  البيانمن البيت. وهو قول صاحب  رِ جْ وما يف احلِ  ،ه الكعبةأنّ : السابع
بأصحا وقد ذكر حديث مضاعفة الصالة يف املسجد  - قبلةاستقبال ال :بنا. فقال يف 
ملسجد احلرام من هذا حممّ  الشريفَ  : سألتُ  - احلرام د بن أمحد العثماين ما املراد 

  اخلرب؟ 
   

                                                      
، وهداية السالك ٥/١٤٩احملّلىينظر: كما قال ابن حزم، وابن مجاعة، وابن عابدين.  )١(

  .٢/٥٢٥ حاشية ابن عابدين، و ٣/١٠٦٧
موع  )٢( ابن وقال . ١/٦٠٠. وهو قول للحنابلة، ينظر: الفروع البن مفلح ٣/١٨٩ا

ملسجد على ظاهر اخلرب،  وهذه املضاعفة ختتصّ   :٣/٤٢٩ اآلداب الشرعيةيف مفلح 

 . وقول العلماء من أصحابنا وغريهم
ظة: "املسجد احلرام" ال ختلو مل أعثر على هذا القول البن حزم، بل ذكر يف احملّلى أّن لف )٣(

ومل ، فصّح أنّه احلرم كّله بيقني، ال شّك فيه من أحد ثالثة وجوه، ال رابع هلا، مثّ قال: 

ّن عرفة من احلّل. وسبق يذكر منها عرفة.  مراده يف هذا البحث ويف مواضع أخرى صرّح 
، قع عليه اسم عرفاتأنّه احلرم وحده، وما و : تفضيل مّكة على سائر البالد حيث قالب

. ينظر:احملّلى فلعّل نسبة إضافة عرفة لقوله يف الضاعفة مرّكب بني قوليه، وهللا أعلم
 .٣٢٥، ١٩٩، و١٥٠- ٥/١٤٩



 

      ٤٣٩ 
 

 )١()تعاىل(هللا  ألنّ  ؛بقاع احلرم وسائرُ  ،احوهلَ  واملسجدُ  ،ةُ الكعبَ  :به فقال: املرادُ 
. )٤(جيةَ يت خدِ من بَ ملسو هيلع هللا ىلص نا بيِّ ه ُأسري بنَ أنّ  ومعلومٌ  ،)٣(على املسجد احلرام )٢(ق اإلسراءَ أطلَ 
  . )٥(احلرم مجيعُ  :به فاملرادُ  ،احلرامُ  فيه املسجدُ  قَ طلِ ع أُ موضِ  وكلُّ 

   

                                                      
 سقطت من (ب). )١(
س مادة: ( ١٤٧: مصدر: َأْسَرى: أي: سار ليًال. ينظر: خمتار الصحاح ص: اإلسراء )٢(

 ر ا).
 .]١اإلسراء:[ چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱچقال تعاىل:  )٣(
َ ِمبَكَّةَ  بـَْيِيت ُفرَِج َسْقُف  وغريمها :  عند الصحيَحنيملسو هيلع هللا ىلص لقوله  )٤( احلديث.   َوَأ

، وقيل: عب أيب طالبمن شِ مسألة خالفّية، فقيل:  ؟ملسو هيلع هللا ىلصلرسول  سريِمن أين أُ  :ومسألة
، وقيل: من اِحلجر، وامسها هند، وهي شقيقة علّي بن أيب طالب ، هانئ أمّ من بيت 

 :-على فرض صّحة حديث أّم هانئ  – اجلمع بني هذه األقوالميكن و  .غري ذلكوقيل 
أضاف إّمنا و (شعب علّي)،  البوبيتها عند شعب أيب ط، هانئ م يف بيت أمّ ملسو هيلع هللا ىلص ه نّ 

، فأخرجه من البيت إىل املسجد ،فنزل منه امللك ،لكونه كان يسكنه ؛ملسو هيلع هللا ىلص البيت إليه
ب املسجد مثّ فكان به مضطجعاً، وبه أثر النوم،  من ملسو هيلع هللا ىلص سري فأُ  أخرجه امللك إىل 

؛ ألّن أو عكسه ،هانئ إىل بيت أمّ  مثّ  ،من املسجد إىل الشعب ملسو هيلع هللا ىلص الً خذ أوّ ه أُ أنّ هناك. أو 
صحيح البخاري كتاب: أحاديث ينظر:  بيت أّم هانئ كان يف احلزورة، كما سيأيت بيانه.

ب: إدريس  )، وصحيح مسلم كتاب: اإلميان، ٣٣٤٢رقم ( ٤/١٣٥، األنبياء، 
، وفتح الباري ٢/٣٦سرية ابن هشام )، و ١٦٢رقم ( ١/١٨٨ملسو هيلع هللا ىلص ب: إسراء برسول هللا 

حاشية  ٤٣٦، ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ٨/٢٦٩للحافظ ابن حجر فتح الباري 
 ).١رقم (

 .٢/١٣٦البيان  )٥(



 

      ٤٤٠ 
 

 وما يف ،ةُ الكعبَ  :)١(ذا اخلرب املرادَ   يل أنَّ نيَّ بَـ : والذي تَـ البيانقال صاحب 

ى لَّ صَ أن يُ  ه قال: األفضلُ ألنّ  ؛باملهذّ وهو ظاهر كالم صاحب  ،البيتر من جْ احلِ 

   .)٢(ه يكثر فيه اجلمعألنّ  ؛البيت خارجَ  الفرضَ 

 نَ مِ  هُ نَّ إِ فَ  ؛رِ جْ  احلِ ي ِيف لِّ صَ   :)٣(ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛يتِ يف البَ  ي النفلَ لَّ صَ واألفضل أن يُ 

  . )٤( تِ يْ البَـ 

ا هَ يصِ مل يكن لتخصِ  ،بذلك ي الكعبةَ اوِ سِ م يُ بقاع احلرَ  وسائرُ  ،فلو كان املسجدُ 
  م. يف سائر بقاع احلرَ  يَ لِّ أن تصَ  ملسو هيلع هللا ىلص ها النيبُّ مرَ وَألَ  ،)٥(عًىن ذر مَ لنَّ  البيتَ 

                                                      
ٌر ِمْن أَ  َمْسِجِدي هَ ِيف  َصَالةٌ  يف حديث أيب هريرة: ملسو هيلع هللا ىلص أي: قوله  )١( ِف َصَالٍة لْ َذا َخيـْ

  َرامَ ـ اْلَمْسِجَد احلَْ َما ِسَواُه ِإالَّ ِفيْ 
 .١/١٢٩املهّذب  )٢(
 لسّيدتنا عائشة  )٣(
ذا ١٦٦٦رقم ( ٣/١٤١يف مسنده  داود الطيالسي وأبرجه أخ )٤( اللفظ، وبنحوه أمحد ) 

،  )، وأبو داود يف سننه٢٤٦١٦رقم ( ٤١/١٦٣، و)٢٤٣٨٤رقم ( ٤٠/٤٤٧يف مسنده 
ب: الصالة يف اِحلجر  يف سننه،   )، والرتمذي٢٠٢٨رقم ( ٢/٢١٤كتاب املناسك، 

ب: ما جاء يف الصالة يف اِحلجر )، والنسائي يف ٨٧٦قم (ر  ٣/٢١٦ كتاب احلّج، 
ب: اِحلجر  رقم  ٥/٢١٩، و)٢٩١١رقم ( ٥/٢١٨الصغرى كتاب: مناسك احلّج، 

ينظر: إرواء  ، ووافقه األلباين.هذا حديث حسن صحيح ). قال الرتمذي: ٢٩١٢(

 ).١٧٦٩رقم ( ٦/٢٦٨)، وصحيح أيب داود له ١١٠٧رقم ( ٤/٣٠٧الغليل 
أن  تُ رْ ذَ : أّين نَ قالت عائشة  احلديث فقال: صدر  البيانذكر صاحب  )٥(

يف   ديث، ومل أعثر على هذه الروايةاحل ...رِ جْ  احلِ ي ِيف لِّ صَ ملسو هيلع هللا ىلص: أصّلي يف البيت، فقال 

. ه بلفظ النذرمل أرَ قال احلافظ ابن حجر: كتب احلديث، وهي موجودة يف كتب الفقه. 

ا ولفظه عند األكثر ّ  فأصلَِّي فيه، فأخذ رسولُ  ،بيتَ ال أدخلَ حبُّ أن كنُت أُ  : قالتْ  أ

َا ُهَو َقْطَعٌة ِمَن ِإَذا َأَرْدِت ُدُخوَل اْلبَـْيتِ  رِ جْ  احلِ ي ِيف لِّ صَ  فقال: بيدي، ملسو هيلع هللا ىلصِهللا  ، َفِإمنَّ



 

      ٤٤١ 
 

   

                                                      

احلديث. ففي   ا اْلَكْعَبَة فََأْخَرُجوُه ِمَن اْلبَـْيتِ اْلبَـْيِت، فَِإنَّ قـَْوَمِك اقْـَتَصُروا ِحَني بـَنَـوْ 

لثانّية  الرواية األوىل دليل على مشروعّية الفرض يف البيت؛ إذ معلوم أّن النذر مفروض. و
ليقة الكبرية ، والتع٢/٢٠٦تفضيل النافلة يف البيت، وهللا أعلم. ينظر: احلاوي الكبري 

  ٤٩٩وشرح عمدة الفقه البن تيمية ص: ، ٣/٣٦بيه كفاية النو ، ٢/٢٤للقاضي أيب يعلى 
 ).١٠١٣رقم ( ٢/٥٣١، وتلخيص اخلبري كتاب الصالة



 

      ٤٤٢ 
 

 أو يف البيتِ  ،ى يف املسجد احلراملَّ صَ أن يُ  َِِّ  هيعل"بني أن يقول:  رقَ وال فَ 
   .)١(احلرامُ  ملسجدُ ا وكذلك ،ةُ ا هو الكعبَ إمنّ  احلرامَ  البيتَ  أنّ  تَ بَ إذا ثَـ  "،احلرام

َي)سُ (ا فإمنّ  ،ا اآليةوأمَّ  ازاحلرام على سَ  ملسجدِ  خدجيةَ  بيتُ  ٢ـمِّ  )٤(.)٣(بيل ا
  انتهى. 

اليمين يف جزء )٥(يف د بن إمساعيل بن أيب الصَّ اإلمام تقي الدين حممّ  هارَ واختَ 
ّ )٦(ه يف املضاعفةعَ مجَ  عند اإلطالق  فُ رِ نصَ مُ ـه الألنّ  ؛للطواف دِّ عَ مُ ـملسجد ال صّ ا ختت: أ

  رف. يف العُ 

 ،يف الكعبة الغزايل: لو نذر صالةً  وهلذا قال ؛ ةَ بَ عْ الكَ  :يةوارِ  وال تضرّ  :قال

  . )٨(جاز ،)٧()احلرام(ى يف أرجاء املسجد لّ فصَ 

 يف املسجدِ  صالةٍ  لفِ مائة أ لُ تعدِ   الكعبةِ ِيف  الةٌ صَ وَ  قال: ملسو هيلع هللا ىلص ه روى أنّ  ،نعم

  .  احلرامِ 

   

                                                      
ا:  )١(  . البيانكما يف   كذلك املسجد احلرام،فكذا يف النسختني، ولعّل صوا
َيت. )٢(  يف (ب): سـمِّ
از املرسل،  أي: إطالق الكّل، وإر  )٣(  كما سبق.ادة اجلزء، وهو من ا
 ( مع حذف قليل ). ١٣٧- ٢/١٣٦لبيان ا )٤(
 أ]./٥٠[ )٥(
 مل أعثر عليه. )٦(
 سقطت من (ب). )٧(
 .٤٧٨، ووالوجيز ص: ٧/٢٨٠الوسيط  )٨(



 

      ٤٤٣ 
 

دة مل تصحّ  :)١(قال: ولكن قال الشيخ أبو حممد لتسويّ  ،هذه الز كما   ،ةفنحكم 
  . )٢(من املسجد يةً  زاوِ لو عنيَّ 

  . صريح فيما ذكرتُ  قال: وهذا نصّ 

من  لُ فضَ الكعبة أَ  الصالة داخلَ  على أنّ  األمّ الشافعي يف  قد نصّ فإن قيل: 

 نَ مِ  هُ نَّ إِ فَ  ،رِ جْ  احلِ ي ِيف لِّ صَ  :  قال لعائشة ملسو هيلع هللا ىلصه أنّ  يَ وِ مع ما رُ  )٣(،خارجها

  ."ي حيث شئتِ صلّ "يقول:  لكانَ  ،ة املسجد احلرامفلو مل يكن هلا خاصّ  ، تِ يْ البَـ 

ّ  فاجلواب: أن  رُ نكِ ا نُ وإمنّ  ،يف املسجد احلرام لٍّ صَ ي فيها مُ صلّ امل ر أنّ كِ نْ  ال نُـ أ
   .احلرام ى يف املسجدن صلّ عمَّ  ةُ فَ اعَ ى املضَ نفَ تُ 

ي لّ فاملصَ  ،يلةالفضِ  تِ وعنه انتشرَ  ،احلرمةُ  الذي منه نشأتِ  : هي األصلُ نقول
سجد امل تِ َ خرَ أُ  ي يفكان املصلّ وإن   ،والسهم األرجح ،ىفَ وْ لنصيب األَ  ذٌ فيها آخِ 

ه فضيلة فإنّ  ،من اإلمام يف صالة بِ رْ وهو كالقُ  ،فيه كاً ومشاِر  ،أصل التضعيف يف اً اِمه سَ مُ 
دةِ  )٤(عن هُ طُّ وال حتَ  ،اجلماعة فضلِ  من أصلِ  ال تنقص البعيدِ   ؛على القدر يف الدرجة الز

                                                      
 .هتأبو حممد اجلويين وقد سبقت ترمجاإلمام أي:  )١(
: )٢٠٦٩رقم ( ٤/٤٣٩احلبري  قال احلافظ يف التلخيص .١٨/٤٣٦اية املطلب  )٢(

مائة  لُ تعدِ   الكعبةِ ِيف  الةٌ صَ وَ احلديث الذي فيه:  رمني عن أبيه أنّ ذكر إمام احل :تنبيه

(أي، ابن  قلتُ  .فال تعويل عليها ،ثباتحها األ، مل يصحّ احلرامِ  يف املسجدِ  صالةٍ  ألفِ 

بت يف الصحيحَ تصحّ  عن أنّ  ، فضالً : مل أجد هلا أصالً حجر) ني، ح، والصالة يف الكعبة 
 .ى فيها الفرضصلّ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  لكن مل يثبت أنّ 

لفضل، إّال  : ١/١٢٠فيه ونّصه  )٣( ّ وال موضع أطهر منها وال أوىل  أن   حنبّ  أ

من  إيلّ  فالصالة فيها أحبّ  ،ا الصالة الفائتةفأمّ  .ي يف اجلماعة، واجلماعة خارج منهايصلّ 
 . منها الصالة خارجاً 

دة  )٤( دة  حيازةعن  : إعالم الساجديف هنا ز  .الز



 

      ٤٤٤ 
 

رب كما قال يف الق  ،)٢(إيلّ  ما قرب منها كان أحبّ : وكلّ )١(][ وهلذا قال الشافعي
   .من اإلمام

ملسجد املراد  ن يقول: إنّ ن قول مَ مِ  )٣()ه أرجحلعلّ ( إن ضُعف، وهذا القول
مع مشول االسم  ،التدريج يف احلرمة اعاةَ رَ مُ  ٤)فيهما( ألنّ  ؛أو سائر احلرم ،ةاحلرام مكّ 

ملسجد  ألنّ  ؛املذكور يف القرآن  به رالذي قدّ  ٥[احلرام]الظاهر اختصاص التضعيف 
 ه خمتصّ مع أنّ  ،ط عليهاوَّ حَ مُ ـال ىمَ واحلِ ، وأقرب إليها ،لكعبة ه أخصّ ألنّ  ؛)٦(الطواف
  . ىفَ وْ األَ  تها احلظّ يّ فكان له من خاص ،رفاً وعُ  يّة امساً ملسجدِ 

 ،)٧(ممجيع احلرَ  من ا يصحّ إمنّ  واالعتكافَ  ، فيهإّال  ال يصحّ  الطوافَ  ى أنّ رَ أال تَـ 
ت الصالة ن اليت خصَّ ة من األماكِ يَّ سجدِ مَ ـيف اسم ال أو فيما شاركه ،فيه مثّ  ،يف الكعبة

 مساجدَ  أنّ  وال شكّ  ،)٨(ةالقوليَّ  ةُ يغَ الصِّ  ،شرتط يف كونه مسجداً يُ  املسجد ألنّ  ؛حلرم
   .)٩(خمُصوصٌ  رفيف العُ  "احلرام ملسجدِ ا" :سمها نِ يْ ن بَـ وهو مِ  ،ةٌ دَ عدِّ تَ احلرم مُ 

ن له مِ  دَّ جَ تَ سْ قاع احلرم الذي مل يُ يما سواه من بِ ف له اللبثُ  جيوزُ  نبَ اجلُ  ألنّ ١٠)و(
   .مة ما تقدَّ يغَ الصِّ 

                                                      
 (أ). ليس يف )١(
 ١/١٢٠األّم  )٢(
 .ِمن من يقول..  أضعفوهذا القول  سقطت من (ب)، ويف إعالم الساجد:  )٣(
 يف (ب): فيها. )٤(
 سقطت من (أ). )٥(
 .]٢٩[احلج:  چۓٱٱڭٱٱڭٱٱچإشارة إىل قوله تعاىل:  )٦(
 .٢/١٩١ينظر: مغين احملتاج  )٧(
 .٥/٣٢٢ينظر: روضة الطالبني  )٨(
ب ختصيص العرف ملا عأي: تفرَّد،  )٩( ، ١٢٣ينظر: إعالم الساجد ص:  ه اللغة.تْ مَّ من 
ْماليل أليب عبد هللا  رفع النقاب عن تنقيح الشهابو   .١/١٦٠السِّ
 سقطت من (ب). )١٠(



 

      ٤٤٥ 
 

  : )٢(][ )١()العاصِ (رو بن مْ هللا بن عَ  وعبدِ  ،عن أيب هريرة قيّ زرَ وقد ذكر األَ 

                                                      
 يف (ب): القاضي. )١(
 يف (ب). ليس )٢(



 

      ٤٤٦ 
 

  . )١(ىعَ سْ مَ ـإىل ال )١()ةِ رَ وَّ زَ احلَ (من  املسجد احلرام حدّ  أنّ 

                                                      
ا )١( السكون، وفتح الواو، وراء،  لفتح، مثّ احلَْزَوَرة:  كذا ضبطها يف (أ)، ولعّل صوا

قال  : ١٨٧قال الزركشي يف إعالم الساجد ص: ، كما يف أخبار مّكة، وغريه.وهاء

لتشديد. وقال اللغويّ رَ وَّ زَ أصحاب احلديث يقولون: احلَ  :الدارقطين  .فاً ة خمفّ رَ وَ زْ ون: هي احلَ ة 
ب احلناطنيموضع مبكَ وقال ابن األثري يف النهاية: احلزورة  ة. قال رَ وَ سْ وهي بوزن قَ  ،ة عند 

وينظر النهاية البن األثري  . فانومها خمفّ  ،دون احلزورة واحلديبيةالشافعي: الناس يشدّ 

   ).ُحُزورٌ (مادة:  ١/٣٨٠
، ومساكن منذ قبل انت تضّم بيوً . كاحلزاورومجعها:  الرابية (التّل) الصغرية،لغًة،  ةرَ وَ زْ احلَ و

، الذي ُعرف كان موضها يف أسفل مّكة، عند سوق احلّناطني، وسوق اخلّياطنيو  ،اإلسالم
يزاحم سوق احلنّاطني، ويقع أمام السوق الصغري ان يف العصر احلديث، وك سوق الصغريل

ب عند كانت اليت   هانئ  بفناء دار أمّ احلزورة  تكانب إبراهيم. و  أصل منارة 
ب إبراهيم يف جهة اجلنوبية من الكعبة املشّرفة. واملسافة بينها وبني ال وداع، عن ميني 

ا   مرتاً.  ١٢٠ :الكعبة من هذه اجلهة ّ متتّد إىل جهة الغربّية، إىل احلثمة، كانت ويظهر أ
وقد أّمت إزالتها كّلها، أو جّلها يف أوقات  ربع عمر عند جبل عمر. وهي صخرات عند

  الفة.  رخيّية خم
َِّ  فقال:  ِحني خرج من َمكَّةملسو هيلع هللا ىلص وقف عليه رسول هللا  :هي املوضع الذياحلزورة، و  َوا

 َِّ ُر َأْرِض ا َِّ  ِإنَِّك َخلَيـْ َِّ ِإَىل ا  . َرْجتُ َوَلْوَال َأّينِ ُأْخرِْجُت ِمْنِك َما خَ  ،َوَأَحبُّ َأْرِض ا

بن او  ،بن خزميةاو  ،الرتمذي حهوصحّ  ،أخرجه أصحاب السنن ،وهو حديث صحيح
رقم  ٢٠٧- ٤/٢٠٦ينظر: أخبار مّكة للفاكهي  .وغريهماحلافظ ابن حجر،  ،انحبّ 
ب: فضل مّكة ، )٢٥١٤( )، ٣١٠٨رقم ( ٤/٢٨٩وسنن ابن ماجه كتاب: املناسك، 

ب: فضل مكّ  وسنن الرتمذي )، والسنن الكربى ٣٩٢٥رقم ( ٥/٧٢٢ة كتاب: املناقب، 
ب: فضل مّكة  )، وسنن ابن ٤٢٤٠-٤٢٣٨رقم ( ٤/٢٤٨للنسائي كتاب: املناسك، 

ب: فضل مّكة، ذكر: بيان  رقم  ٩/٢٢ مكة خري أرض هللا وأحبها إىل هللا نّ حّبان 
وكتاب: مقام ، ٣/٦٠٧، وفتح الباري البن حجر ١/٤٠٠ مراصد االطالعو  )،٣٧٠٨(

 .٤/٤٨٣، و٣/٣١٥، وموسوعة مّكة املكّرمة ٩١هيم ص: إبرا



 

      ٤٤٧ 
 

   

                                                      
رقم  ١/٥٨٢ ذكر: حّد املسجد احلرام، وفضله، وفضل الصالة فيه أخبار مّكة لألزرقي )١(
وأساسه كيف  ،املسجد احلرام حدّ  :ذكر أيضاً الفاكهي يف أخبار مّكة )، وأخرجه٧٠٢(

  ). ١١٧٩رقم ( ٢/٧٧ كان
املسجد احلرام من  أن حدّ  :وجل يف كتاب هللا عزّ إ لنجد  : ولفظ أيب هريرة 

أساس املسجد الذي :  . ولفظ عبد هللا بن عمرو بن العاص احلزورة إىل املسعى

 قال ابن دهيش: . جياداحلزورة من املسعى إىل خمرج سيل أ :وضعه إبراهيم 

 ).٥٧٩٨رقم ( ٤٧٣وينظر: التقريب للحافظ ابن حجر ص:  .إسناده صحيح



 

      ٤٤٨ 
 

 ،)١(على اخلصوص محلرَ ق تتعلّ  حكماً اثين عشر  اللبابقد ذكر احملاملي يف و 

ّ وفيه إشارة إ)٢( ،الصالة ةَ ضاعفَ ومل يذكر منها مُ   بقعة يف احلرم علىة بِ ا خاصّ ىل أ
  اخلصوص. 

ن فتشمل فضيلة الصالة مَ  ،الكعبة هو مسجدُ  ،املسجد احلرام ر أنّ قال: وإذا تقرَّ 
ه ،وسطوحه ،)٤(هتِ قَ وِ رْ وأَ  ،)٣(هحنِ ن صَ واملسجد مِ  ،جرواحلِ  ،ى يف الكعبةصلّ   ائرهنَ ومَ  ،وزوا

ى ن صلَّ مَ  الةُ صَ  إذْ  ،)٥(هتِ بَ حْ رَ  منو  ،-  اكبَّ كان فيه شُ   وإن - ه انِ رَ دْ رض اجلدار من جُ يف عَ 
  .)٦(انتهى .الة اإلمام الذي يف املسجد صحيحةٌ فيها بصَ 

  :)٧(نِ تنبيها

 ،النفلو  الفرض مّ بل تع ،لفريضة ن ال ختتصّ يْ فة يف املسجدَ هذه املضاع ل:األوّ 
  . )٨(ه املذهب: إنّ شرح مسلمكما قاله النووي يف 

                                                      
 ، وسيأيت يف صلب املنت وشرحه.٢١١- ٢١٠اللباب ص:  )١(
 /أ].٥١[ )٢(
ب: الصاد أي: ساحته. ينظر: املع )٣(  .١/٥٠٨جم الوسيط 
 .به يستظلّ  ، والُصّفةالعريش :السَِّقيَفة .الرَِّواقأي: سقائفه. مفردها: : َأْرِوَقة املسجد )٤(

ب: القاف، فصل: الراء ، و ٨٢٠ب: الفاء، فصل: السني ص: ينظر: القاموس احمليط 
وشفاء الغرام ، ١/٣٨٣ب: الراء ، و ١/٤٣٦ب: السني  جم الوسيط، ومع٨٨٨ص: 

 .٢/٩٦٢معجم اللغة العربية املعاصرة و ، ١/٥٨٢
. ينظر: اتبَ حَ و رَ  ،بحَ رَ  :ومجعهااملنبسطة. ساحته : -بفتح احلاء  -  املسجد ةُ بَ حْ رَ  )٥(

 ح ب). (رمادة:  ١/٢٢٢، واملصباح ١٢٢خمتار الصحاح ص: 
 أي: انتهى كالم ابن أيب الصيف ملّخصاً. )٦(
 .١٢٤ينقل كالم الزركشي يف إالم الساجد ص:  ما زال املؤلف  )٧(
، ١/٥٩٩ . وهو مذهب احلنابلة. ينظر: الفروع)١٣٩٤(حديث  ٩/١٦٤ شرح مسلم )٨(

 .٢/٣٨٣، وطالب أُويل النُّهى للسيوطي ٧٠وحتفة الراكع والساجد ص: 



 

      ٤٤٩ 
 

الوقت  يفة ئهم النفل مبكّ : وهو الزم لألصحاب من استثناال الزركشيق
دة الفضيلة. ؛ )١(املكروه   ألجل ز

رة يف يّ فمن احلن )٢(وقال الطحاوي فعل  وأنّ  ،لفرض : وهو خمتصّ شرح اآل

  . )٣(من املسجد احلرامالنوافل يف البيت أفضل 

   )٤(وكذلك ذكره ابن أيب زيد

                                                      
ََذا   جبري بن مطعم:من حديث ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  )١( َ َبِين َعْبِد َمَناٍف، َال َمتْنَـُعوا َأَحًدا طَاَف ِ

 . ٤١٤وقد سبق خترجيه ص: .  ِمْن لَْيٍل َأْو نـََهارٍ  َأيََّة َساَعٍة َشاءَ البَـْيِت، َوَصلَّى 
إليه  انتهتْ  ،: فقيهأمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األزدّي الطحاوي، أبو جعفر )٢(

سة احلنفيّ  ونشأ يف (طحا) من صعيد مصر، درس فقه هـ،  ٢٣٩سنة لد ة مبصر. وُ ر
ورحل  ،انتقل إىل مذهب أيب حنيفة مثّ  ،إلمام الشافعيية على خاله املزين، صاحب االشافعّ 

سم وهي العقيدة . من كتبه:إىل الشام شرح معاين ، والعقيدة الطحاوية :مشهورة 

ر رمُ و اآل يف الفقه، وشرحه   املختصرو أحكام القرآنو، يف احلديث شكل اآل

ينظر: سري أعالم  .هـ ٣٢١سنة  لقاهرة  تويفّ . مناقب أيب حنيفةكثريون، و

- ١/١٣٦نّية ، والطبقات الس١٠٥-١/١٠٢، واجلواهر املضّية ٣٣- ١٥/٢٧النبالء 
 .١/٢٠٦، واألعالم للزركلي ١٣٧

ب: )٣( ر كتاب: األميان والنذور،  ي يف وجب على نفسه أن يصلّ الرجل يُ  شرح معاين اآل
 ).٤٨٠٢( رقم ٣/١٢٨ ي يف غريهفيصلّ  ،مكان

قال القاضي  ويقال له: مالك الصغري. اين، املالكي، أبو حممدوَ رُ يْـ عبد هللا بن أيب زيد القَ  )٤(
سة الدين والدنيا، ورحل إليه من األقطار عياض:  وجنب أصحابه، وكثر  ،حاز ر

دات املذهب. من كتبه:ص وهو الذي خلّ  . اآلخذون عنه ، نةاملدوّ و ،النوادر والز

ملغر ين الكتابَ وعلى هذَ  الثقة  ، والرسالةو ،العتبيةو ب،ني املعول يف الفتيا 

هـ. ينظر:  ٣٨٦ة سن . توّيف ورسالته يف التوحيد إعجاز القرآنو ،ل على هللاوالتوكّ 

 .١٤٤-١/١٤٣، وشجرة النور الزكية ١٣- ١٧/١٠سري أعالم النبالء 



 

      ٤٥٠ 
 

  . )١(ةاملالكيّ  من

الفرض  حيتمل أن يعمّ  ،يف اليمين: هذا التضعيف يف الصلواتوقال ابن أيب الصَّ 
  النفل دونه.  ألنّ  ؛لفرض دون النفل أن خيتصّ  وحيتمل ،وهو ظاهر األخبار ،والنفل

   ،)٢(النفل بسبعني درجةثواب الفرض يزيد على ثواب  ورد أنّ وقد 
    

                                                      
 لقريواينالثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد ا، و ١٤٩ص:  لقريواينل ينظر: منت الرسالة )١(

 .٦٥٩لألزهري ص: 
فضائل شهر رمضان،  :ب، ة يف صحيحه كتاب: الصومابن خزميىل ما روى يشري إ )٢(

، والبيهقي يف شعب اإلميان -  واللفظ له -) ١٨٨٧رقم ( ٩١١-٢/٩١٠ اخلرب إن صحّ 
طويل عن سلمان )، وغريهم من حديث ٣٣٣٦رقم ( ٥/٢٢٣يف فضائل شهر رمضان 

َمْن تـََقرََّب ِفيِه ِخبَْصَلٍة ِمَن  قال يف شهر رمضان: ملسو هيلع هللا ىلص هللا  أّن رسول الفارسي 

، َكاَن َكَمْن َأدَّى َفرِيَضًة ِفيَما ِسَواُه، َوَمْن َأدَّى ِفيِه َفرِيَضًة، َكاَن َكَمْن َأدَّى َسْبِعَني اْخلَْريِ 
  .  ِسَواهُ َفرِيَضًة ِفيَما 

لفرض يف غريه، ا قابلملسو هيلع هللا ىلص أنّه : -  ينيْ وَ كما قال اجلُ  - منه االستدالل وجه لنفل فيه 

وقابل الفرض فيه بسبعني فريضة يف غريه، فأشعر أّن الفرض يزيد على النفل سبعني 
وهو حديث ضعيف، واعرتض على استدالل  : فقال وتعّقب احلافظ ابن حجر. درجة

 وهلذا قال النووي: استأنسوا فيه حبديث ؛ذلك من خصائص رمضان أنّ  اإلمام به، والظاهر
اية املطلب  ، وهللا أعلم(أي: املذكور) ، ٧/٣، وروضة الطالبني١٢/٧. ينظر: 

 .٣/٢٥٧والتلخيص احلبري 



 

      ٤٥١ 
 

يف  )٢(أو سبع وعشرين ،)١(يد على صالة املنفرد خبمس وعشرينصالة اجلماعة تز  وأنّ 
  رع له اجلماعة من النوافل. شُ  ام ا قُ حَ لْ ويَـ  ،وذلك يف الفرائض ،وغريها ،املساجد الثالثة

 وقد تطابقتْ  ،الفرض والنفل املضاعفة تعمّ  فإن قيل: كيف تقولون: إنّ 
  ماإّال  ،)٤(فعل النافلة يف بيت اإلنسان أفضل احلديث على أنّ  ونصّ  ،)٣(صحاباأل

   ؟)٥(الطواف وركعَيتْ  ،يدكالعِ ،  له املسجد يستحبّ 

ه والظاهر أنّ  ،يف املسجد أن تكون أفضل من البيت: ال يلزم من املضاعفة قلنا
جلملة ،ْني وجهَ ذو  فلة املسجدفَ اعَ ضَ مُ ـال مُّ تِ تَ  و   . وجد يف فرائض غريهان مل تُ وإ ،ة يف 

                                                      
ب:  )١( ) ٦٤٧رقم ( ١/١٣١ فضل صالة اجلماعةملا روى البخاري يف كتاب: األذان، 

َصَالُة الرَُّجِل ِيف اجلََماَعِة ُتَضعَُّف  قال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  أنّ  من حديث أيب هريرة 

كتاب: املساجد،   ومسلم،  َوِعْشرِيَن ِضْعًفا، َوِيف ُسوِقِه، َمخًْسا َعَلى َصالَتِِه ِيف بـَْيِتهِ 

من  )٦٤٩(رقم  ١/٤٥٠ ة اجلماعة، وبيان التشديد يف التخلف عنهافضل صال ب:
َماِم َأْفَضُل ِمْن َمخٍْس َوِعْشرِيَن  قال: ملسو هيلع هللا ىلص أّن النّيب أيضاً حديث أيب هريرة  َصَالٌة َمَع اْإلِ

 . َدهُ ُيَصلِّيَها َوحْ  َصَالةً 
َصَالُة الرَُّجِل ِيف اْجلََماَعِة َتزِيُد َعَلى َصَالتِِه َوْحَدُه  : يف صحيح مسلمملسو هيلع هللا ىلص لِقوله  )٢(

ًعا َوِعْشرِينَ   وقد سبق.،  َسبـْ
موع ٢/٢٥١، والبيان ٢/٣٠٠، واخلاوي الكبري ٣/٣١٩ينظر: حبر املذهب  )٣( ، وا

٣/١٩٧. 
ب: صالة الليل روى البخاري )٤( حديث من  ،)٧٣١رقم ( ١/١٤٧ يف كتاب: األذان، 

بت  ، فَِإنَّ َأْفَضَل َفَصلُّوا َأيـَُّها النَّاُس ِيف بـُُيوِتُكمْ قال: ملسو هيلع هللا ىلص أّن رسول هللا  زيد بن 

 . َصَالُة املَْرِء ِيف بـَْيِتِه ِإالَّ املَْكُتوبَةَ  ،الصََّالةِ 
هداية ينظر: وكالتنّفل يوم اجلمعة قبل اجلمعة، والكسوف، واالساسقاء، والرتاويح.  )٥(

يف شرح البهية ، والغرر ١٠٦٥-٣/١٠٦٤السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك 
 .٢١٩ص:  إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني، ١/٣٣٨ لورديةالبهجة ا



 

      ٤٥٢ 
 

وال يلزم من ذلك  ،يف الفاضل تْ ليسَ  ةً أن يكون يف املفضول مزيَّ  ،ة األمروغايَ 
  )١(ة.مزا إن كان للمفضول مزيّ  ألفضلِ لِ  فإنّ  ،جعله أفضلَ 

  فنسوقها لتستفاد. ،لفاظ خمتلفةٍ حاديُث ِعّدة َوَرَد يف التضعيف أ: )٢(الثاين

   ،)٤(روالبزا ،)٣(أخرج أمحد
   

                                                      
 ).(مع حذف ١٢٥- ١١٩عالم الساجد ص: إ )١(
 .، وهذا التنبيه من السيوطي ْني أي: التنبيه الثاين من التنبيهَ  )٢(
: إمام املذهب احلنبلّي، وأحد حممد بن حنبل، أبو عبد هللا، الشيباّين الوائليبن أمحد  )٣(

فنشأ  ،هـ ١٦٤سنة  لد ببغداداألئمة األربعة. أصله من مرو، وكان أبوه وايل سرخس. ووُ 
: حيتوي على ثالثني ألف حديث. وله كتب يف املسندصّنف على طلب العلم.  منكّباً 

دقة فيما ادعتْ على  الردّ و ،الناسخ واملنسوخو ،التاريخ ، به من متشابه القرآن الز

ا ُصنف يف سريته وممّ  .وغريها الزهدو ،املناسكو ،فضائل الصحابةو ،التفسريو

هـ. ينظر: طبقات احلنابلة  ٢٤١سنة  . توّيف البن اجلوزي مناقب اإلمام أمحد

، ١١/١٧٧ء ، وسري أعالم النبال٧٦-٢/٧٥، وتذكرة احلفاظ ٢١- ١/٤بن أيب يعلى ال
  .١/٢٠٣األعالم للزركلي 

حلديث. من  ،افظاإلمام احل: ارأمحد بن عمرو بن عبد اخلالق أبو بكر البزّ  )٤( من العلماء 
صبهان وبغداد والشام. مسع  أهل البصرة.  ،هدبة بن خالد :منحّدث يف آخر عمره 

 ،البحر الزاخراه مّ ـأحدمها كبري س :له مسندان. كثري، خلق  لي بن راشدواحلسن بن ع

، وتذكرة ٢/٦٢ه. ينظر: اجلرح والتعديل  ٢٩٢ سنة يف الرملة  والثاين صغري. تويفّ 
، واألعالم للزركلي ٥٥٧- ١٣/٥٥٤، وسري أعالم النبالء ١٦٧- ٢/١٦٦ّفاظ احل
١/١٨٩. 



 

      ٤٥٣ 
 

 ،شعب اإلميانوالبيهقي يف  ،والطرباين ،صحيحهوابن حبّان يف  ،)٢(])١(ُخَزميَةابن [و

عن عبد هللا بن  ختارةامليف  )٣(الضياءو  ،-  هوصححّ  - هيدالتميف  وابن عبد الربّ 

ِمْن أَْلِف  َأْفَضلُ َصَالٌة ِيف َمْسِجِدي َهَذا : ملسو هيلع هللا ىلصهللا  : قال رسولقال][الزبري 

                                                      
.  ، احلافظ، الثبت: إمام نيسابور يف عصرهبو بكرد بن إسحاق بن خزمية السلمي، أحممّ  )١(

 ،والشام ،رحل إىل العراقهـ، و  ٢٢٣ بنيسابورسنة  لدوُ  حلديث. ، عاملاً جمتهداً  كان فقيهاً 
 ؛ث عنهماومل حيدّ  ،وحممد بن محيد ،إسحاق بن راهويه :ومسع من .ومصر ،واجلزيرة

وأبو  ،همايْ الشيخان خارج صحيحَ  :ث عنهحدّ و وغريهم.  ،وأيب قدامة السرخسي ،غرهلص
التوحيد  :منها كتاب ١٤٠فاته على تزيد مصنّ  وخلق ال حيصون.، علي النيسابوري

. توّيف صحيح ابن خزميةى املسمّ  خمتصر املختصر، ووإثبات صفة الرب

، ٢١٣- ٢/٢٠٧، وتذكرة احلّفاظ ٧/١٤٦ل هـ. ينظر: اجلرح والتعدي ٣١١ سنة بنيسابور
 .٦/٢٩، واألعالم للزركلي ٣١٤-٣١٣وطبقات احلّفاظ ص: 

املؤّلف إليه يف الدر ؛ فقد عزاه من (ب) يف (أ): ابن جرير، ولعّل الصواب ما أثبته )٢(
البن خزمية، ومل  الصحيحعند ختريج هذا احلديث، وهو املوجود يف  ٣/٦٧٨املنثور 

  بن جرير بني يدّي.أجده يف كتب ا
األصل، الصاحلي  حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن السعدي، املقدسي )٣(

حلديث، مؤرّ   ووفاة. من أهل دمشق، مولداً  خ.احلنبلي، أبو عبد هللا، ضياء الدين: عامل 
من   شيخ. ٥٠٠رحل إىل بغداد ومصر وفارس، وروى عن أكثر من هـ، و  ٥٦٩ُولد سنة 

فضائل ، وفضائل األعماليف احلديث، مل يتمه، ثالث جملدات، و األحكام :كتبه

- ٤/١٣٣. ينظر: تذكرة احلّفاظ ٦٤٣سنة  . توّيف فضائل القرآن، و الشام

 .٦/٢٥٥، واألعالم للزركلي ٤٩٨- ٤٩٧، طبقات احلفاظ ص: ١٣٤



 

      ٤٥٤ 
 

َمْسِجِد اْحلََراِم الـَوَصَالٌة ِيف  ،ِمَن اْلَمَساِجِد، ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْحلََرامَ  )١(َصَالٍة ِيف َغْريِهِ 
  .)٢( ِمائَِة َصَالةٍ ـبِ  اذَ ي هَ دِ جِ سْ مَ  ِيفْ  ةِ َال الصَّ  َأْفَضُل ِمنْ 

   ،)٥(وابن ماجه ،)٤())٣(أمحد(وأخرج 
   

                                                      
ت:  )١( ، وهو الذي أورده املؤّلف يف  ِفْيَما ِسَواهُ  كذا يف النسختني، ويف أغلب الروا

  .٣/٦٧٨الدر املنثور 
رقم  ٣/٥٢٣)، والصحيح البن خزمية ١٦١١٧رقم ( ٤٢- ٢٦/٤١مسند اإلمام أمحد  )٢(
 )، والصحيح البن حّبان يف٢١٩٦رقم ( ٦/١٥٦) ط.دار التأصيل، ومسند البزّار ٣٢٠٣(

 ٤/٤٩٩ فضل الصالة يف املسجد احلرام على الصالة يف مسجد املدينة مبئة صالة :ذكراملساجد، 
)، وشعب اإلميان  ٢٧٠)، و(٢٦٨رقم (١١١-١٣/١١٠)، واملعجم الكبري للطرباين ١٦٢٠رقم (

ب: فضل احلّج والعمرة  ، واملختارة لضياء ٦/٢٥)، والتمهيد ٣٨٤٦رقم ( ٦/٤٠كتاب: احلّج، 
  )، مع اختالف طرقهم، وألفاظهم.٢٩٨و( ،)٢٩٧رقم ( ٣٣٢- ٩/٣٣١الدين 

رقم  ١٨٥ص: )، وعبد بن محيد يف املنتخب ١٤٦٤(رقم  ٢/٧٠٧الطيالسي  :وأخرجه أيضاً 
)، ١١٨٣( رقم ٢/٨٢ فضل الصالة يف املسجد احلرام :)، والفاكهي يف أخبار مّكة ذكر٥٢١(

ر  ، وابن عدي )٤٨٠٠رقم ( ٣/١٢٧و ،)٥٩٧(رقم  ٦٢-٢/٦١والطحاوي يف شرح مشكل اآل
ب: فضل الصالة ٥٢٩رقم ( ٣٢٣-٣/٣٢٢يف الكامل  )، والبيهقي يف الكربى كتاب: احلّج، 

  ).١٠٢٧٨رقم ( ٥/٤٠٥ملسو هيلع هللا ىلص يف مسجد رسول هللا 
بت  وقال ابن عبد الّرب: مع ،  هذا حديث  رجال أمحد  : ٤/٥وقال اهليثمي يف ا

ه املنذري، وابن مجاعة، واأللباين، وغريهم. ينظر: ، وصّححرجال الصحيح ، اروالبزّ 

، وهداية الرتغيب يف الصالة يف املسجد احلرامب: كتاب: احلّج:   ٢/٢١٤الرتغيب 
 ).٩٧١رقم ( ٤/١٤٦ إرواء الغليل، و ١/١٧١ إىل املذاهب األربعة يف املناسك السالك

 ).١٥٢٧١رقم ( ٤١٥- ٢٣/٤١٤)، و١٤٦٩٤م (رق ٢٣/٤٦مسند أمحد  )٣(
 سقطت من (ب). )٤(
 ،ما جاء يف فضل الصالة يف املسجد احلرام :بسنن ابن ماجه يف إقامة الصالة،  )٥(

 ).١٤٠٦رقم ( ١/٤٥٠ ملسو هيلع هللا ىلص ومسجد النيبّ 



 

      ٤٥٥ 
 

َصَالٌة ِيف  )٢(قال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  أنّ  ][عن جابر  )١(املختارةيف ء والِضيا

َوَصَالٌة ِيف  ،َأْفَضُل ِمْن أَْلِف َصَالٍة ِفيَما ِسَواُه ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْحلََرامَ  َهَذا َمْسِجِدي
  .)٣(ْن ِمائَِة أَْلِف َصَالٍة ِفيَما ِسَواهُ ْسِجِد اْحلََراِم َأْفَضُل مِ املَ 

  . )٥(حديث ابن عمر مثله ٤)من( وأخرج ابن عبد الربّ 

صالٌة  فبلغتْ  ،)٧(ذلك على هذه الرواية فحسبتُ  : )٦(اشقال أبو بكر النقّ 
وعشرين ليلة. وصالة  ،ة أشهروستّ  ،ومخسني سنة واحدة يف املسجد احلرام عمر مخسٍ 

                                                      
 .املختارةيف  مل أعثر على رواية جابر  )١(
 ]./أ٥٢[ )٢(
 )،٥٠٠رقم ( ٢/١٣ مصباح الزجاجةصّححه البوصريي، واحلافظ ابن حجر ينظر:  )٣(

  ).٢٦٩رقم ( ٤/٤٣٩والتلخيص احلبري 
 سقطت من (ب). )٤(
َصَالٌة ِيف َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص ولفظه فيه: قال رسول هللا ، ٦/٢٨التمهيد  )٥(

.  َأْلِف َصَالٍة ِيف َغْريِِه ِمَن اْلَمَساِجِد ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْحلََراَم فَِإنَّ الصََّالَة ِفيِه َأْفَضلُ 

ذا الطريق،  ٤٨٣٨رقم ( ٨/٤٥وأخرجه أمحد يف املسند   همسنديف وأخرجه كما ) 
 فضل الصالة مبسجدي مكة واملدينة :بكتاب: احلّج، مسلم  )، و ٤٦٤٦رقم ( ٨/٢٧٠
 ،ما جاء يف فضل الصالة يف املسجد احلرام :ب ابن ماجه)، و ١٣٩٥(رقم  ٢/١٠١٣

يف الصغرى كتاب: مناسك احلّج،  النسائي)، و ١٤٠٥رقم ( ٢/٤١٢ملسو هيلع هللا ىلص  ومسجد النيبّ 
رق عن من ط)، وغريهم ٢٨٩٧رقم ( ٥/٢١٣  فضل الصالة يف املسجد احلرام ب:

 وميمونة ،وعائشة ،وجبري بن مطعم ،وأيب سعيد ،ويف الباب عن أيب هريرة فع، به.
 وقد مّر بعضها.، 

  .٧٢ص:  حكام الساجد كما أفاد الصاحلي يف كتابه حتفة الراكع ،تفسريهيف  )٦(
 .أي: رواية جابر  )٧(



 

      ٤٥٦ 
 

وسبع وسبعني  ،سنة مائَيت عمر ما  -مخس صالوات  وهو - يوم وليلة يف املسجد احلرام
  .)١( وتسعة أشهر وعشر ليال ،سنة

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص ه مسع النيبّ أنّ  ][عن ابن عمر  )٣(])٢(هَزْجنَُويْ [بن وأخرج محيد 

 الةَ صّ ال الَّ إِ  دِ اجِ سَ مَ ـال نَ مِ  اهُ وَ ا سِ مَ يْ فِ  ةٍ َال صَ  فَ لْ أَ  لُ دِ عْ ا تَـ ذَ هَ  مْ كُ دِ جِ سْ  مَ ِيف  ةً َال صَ  نَّ إِ 

  .)٤( ةِ نَ يْـ دِ املَ  دِ جِ سْ مَ  ِيفْ  ةٍ َال صَ  مائةَ  لُ دِ عْ ا تَـ َّ إِ فَ  ،امِ رَ احلَ  دِ جِ سْ ـمَ ـال ِيف 

َفْضُل قال: ملسو هيلع هللا ىلص  عن النيبّ ] [درداء العن أيب  - )١(وحّسنه -ار وأخرج البزّ 

َأْلُف َصَالٍة  ، َوِيف َمْسِجِدي)٣()أَْلفٍ ( )٢()ائَةِ مبِ (َغْريِِه الصََّالِة ِيف اْلَمْسِجِد اْحلََراِم َعَلى 
  .)٤(َوِيف َمْسِجِد بـَْيِت اْلَمْقِدِس َمخُْسِماَئِة َصَالةٍ 

                                                      
سناده إليه ابن اجلوزي )١( نقله عنه ابن الصالح يف و  ،٢٥٤يف مثري الغرام ص:  ذكره 

 ، وغريهم.١١٧، والزركشي يف إعالم الساجد ص: ٣١٤ص:  صلة الناسك
اظ من حفّ  ،ثقة: ، أبو حامدالنسائي ،ه) بن قتيبة األزدييْ وَ جنُْ حيمد بن خملد (زَ  )٢(

، والنسائي ،أبو داود :وعنه، وغريمها، وابن املديين ،أيب عاصم النبيل: روى عن احلديث.
اآلداب و ،األموال :هكتب  م. منيف العل وكان رأساً  ، وغريهم،وأبو حامت ،لدنياوابن أيب ا

هـ. ينظر: اجلرح والتعديل  ٢٥٢سنة  . توّيف الرتغيب والرتهيبو ،ةالنبويّ 

 ، واألعالم للزركلي٢٤٠- ٢٤٨اظ ص: ، وطبقات احلفّ ١/٣٥٥، والكاشف ٣/٢٢٣
٢/٢٨٣. 
 .َزْجنَُوْيةَ يف (أ):  )٣(
، وعزى ١١٧الزركشي يف إعالم الساجد ص:  وأورده، األمواليف كتابه عثر عليه مل أ )٤(

، وكذلك عالء الدين ٥/٣٧٢احلسني املغريب إىل زجنويه يف البدر التمام شرح بلوغ املرام 
)، والسنن الكربى ٤٠١٧رقم ( ٤/٢١٦. ويف املعجم الوسيط ١٢/٢٥٨يف كنز األعمال 

َصَالٌة ِيف بلفظ:  عطاء، عن ابن عمر  ) عن١٠٢٨٠رقم ( ٥/٤٠٤للبيهقي 

ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْحلََراَم فـَُهَو  َمْسِجِدي َهَذا تـَْعِدُل أَْلَف َصَالٍة ِفيَما ِسَواُه ِمَن اْلَمَساِجدِ 
 .َأْفَضلُ 



 

      ٤٥٧ 
 

                                                      
ذا اللفظ إّال  ملسو هيلع هللا ىلصى عن رسول هللا وَ رْ ال نعلمه يُـ  قال: و  )١(  من هذا من وجه من الوجوه 

ذا اإلسناد  ).٤١٤٢رقم ( ١٠/٧٧مسند البزّار  . وإسناده حسن ،الوجه 
، وشرح اإلميان وشعبار، وإعالم الساجد، واملثبت يف مسند البزّ  ،كذا يف النسختني )٢(

ر  املراجع اآلتية عند خترجيه.ينظر:  حارف الباء.بدون   ةُ ِمائَ  وغريها:  ،مشكل اآل
 أَْلفِ   ، والشعب، وإعالم الساجد (نقًال عن البزّار):مسند البزّار، ومشكل اآلثريف  )٣(

 .عند خترجيه ةاملراجع اآلتيينظر:  .َصَالةٍ 
ر). ٤١٤٢رقم ( ١٠/٧٧مسند البزّار  )٤( يان مشكل ب: ب وأخرجه الطحاوي يف ومشكل اآل

يف وابن عدي  )،٦٠٩رقم ( ٢/٦٩يف املساجد اليت ال تشّد الرحال إّال إليها   ما ُروي عنه
ب: )،٨٢٣رقم ( ٣/٤٥٣الكامل  فصل احلّج والعمرة  البيهقي يف الشعب كتاب: املناسك، 

إليه  كما عزاه  –. ورواه الطرباين يف الكبري ٦/٣٠ يف التمهيد وابن عبد الربّ  ،)٣٨٤٥رقم ( ٦/٣٩
الصََّالُة ِيف اْلَمْسِجِد  بلفظ:عن أيب الدرداء  –املنذري، واهليثمي، والفاسي، واحلافظ ابن حجر 

َْلِف َصَالةٍ ، اْحلََراِم ِمبِائَِة أَْلِف َصَالةٍ  ِ َوالصََّالُة ِيف بـَْيِت اْلَمْقِدِس  ،َوالصََّالُة ِيف َمْسِجِدي 
سناد ضعيف يف . ِخبَْمِسِمائَِة َصَالةٍ  فضل  :ذكرأخبار مّكة  وبنحو لفظ الطرباين رواه الفاكهي 

ومل يذكر الصالة يف ) (مع حاشية ابن دهيش)، ١١٨٦( ٢/٩١رقم  الصالة يف املسجد احلرام
   املسجد النبوي.

مع له (أي: الطرباين) ثقات، ويف بعضهم كالم، وهو رجا: ٤/٧ قال اهليثمي يف ا

 ٢/٢١٦. وأشار املنذري يف الرتغيب سنده حمتمل . وقال ابن امللقن: حديث حسن 

. وفمدار احلديث  نيفيه ضعيفَ  وهو كذلك؛ ألنّ إىل رّد حتسني البزّار. قال األلباين: 

سعيد بن تُلف فيهما. فأّما األزدي، قد اخ سعيد بن بشري، و سعيد بن سامل القداحعلى: 
إلرجاءورُ  ،صدوق يهم، فقال عنه احلافظ يف التقريب: سامل وأّما .  وكان فقيهاً  ،مي 

 ،وأبو داود ،وابن معني ،فه أمحدضعّ ف ،- إن كان هو األزدي الدمشقي  – سعيد بن بشري
لبزّار، وابن عدي، ، كأيب حامت، وااه بعضهموغريهم، وقوّ  ،والدارقطين، انوابن حبّ  ،والنسائي

. وله شاهد من  وهو حمتمل ،مون ىف حفظهيتكلّ . قال البخارى: والذهيب، وغريهم

)، وشعب ٢٢١٢رقم ( ٩/٥٢يف الكامل البن عدي  حنوه مرفوعاً  حديث جابر 



 

      ٤٥٨ 
 

   

                                                      

اجلرح بن حجر يف التلخيص. وينظر: ا)، ولكن ضّعفه احلافظ ٣٨٤٨رقم ( ٦/٤١اإلميان 
 ٢/٢١٦الرتهيب والرتغيب  )،٨٢٣رقم ( ٣/٤٥٣والكامل  ،)١٢٨رقم ( ٤/٣١والتعديل 

 ١٠-٤/٨تهذيب الو ، ٥/٥١٩، وبدر املنري الرتغيب يف الصالة يف املسجد احلرامب: 
، والتلخيص ٣/٦٠٦، وفتح الباري ١/٧٩)، وشفاء الغرام ٥٤رقم ( ٤/٣٥)، و١١رقم (

)، ٢٣١٥( رقم ٢٣٦)، و٢٢٢٧رقم ( ٢٣٤ )، والتقريب: ص:٢٠٦٩رقم ( ٤/٤٣٧
 (ختريج أحاديث فتح الباري) أنِيس الساري)، و ١١٣٠رقم ( ٣٤٣- ٤/٣٤٢وإرواء الغليل 
 ).٢٧٣٠رقم ( ٥/٣٤٨١ لنبيل السلطان



 

      ٤٥٩ 
 

قال: قال ] [عن أنس  )٣(وابن َعِديّ  ،)٢(هوابن َزْجنُويَ  ،)١(وأخرج ابن ماجه

ْسِجِد اْلَقَباِئِل ِخبَْمٍس َصَالُة الرَُّجِل ِيف بـَْيِتِه ِبَصَالٍة، َوَصَالتُُه ِيف مَ ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

َوَصَالتُُه [، ٤)َصَالةٍ ِخبَْمِسِمائَِة (َوِعْشرِيَن َصَالًة، َوَصَالتُُه ِيف اْلَمْسِجِد الَِّذي ُجيَمَُّع ِفيِه 
 ْنيَ ِخبَْمسِ  )٥()َهَذا( ِيف اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى ِخبَْمِسَني أَْلِف َصَالٍة، َوَصَالتُُه ِيف َمْسِجِدي

  .)٧( ِيف اْلَمْسِجِد اْحلََراِم ِمبِائَِة أَْلِف َصَالةٍ  تُهُ ، َوَصَال ٦]َالةٍ َأْلِف صَ 

ت يف التضعيف حيُْ  قال الزركشي:  ن يكون أَ  -  هات كلّ حَّ إن صَ  -مل تَ اختالف الروا

ألكثر شيئاً تفضّ  مثّ  ،قبل حديث األكثر حديث األقلّ     .)٨(يءبعد ش ل هللا 
   

                                                      
واللفظ )، ١٣١٤رقم ( ٢/٤١٧ ما جاء يف الصالة يف املسجد اجلامع :ب ابن ماجه )١(

 له.
 مل اعثر عليه. )٢(
 .)١٨٠٧رقم ( ٣٦- ٨/٣٥الكامل  )٣(
 وهو تصحيف.، َصَالةٍ  َألفِخبَْمِسِمائَِة ب): يف ( )٤(
 رواية ابن ماجه. يف ت، وليس، واألوسط للطرباينرواية الكامل البن عديو  كذا يف (أ) )٥(
 سقط ما بني املعكوفيت من (ب).  )٦(
). وقد سبق خترجيه واحلكم عليه يف ٧٠٠٨رقم ( ٧/١١٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  )٧(

 ،احلرمالثواب يف الصالة و أحاديث يف مضاعفة والستزادة يف ختريج أّول هذا املبحث. 
  .٢٨٠- ٦/٢٧٧فلرياجع: املطالب العالية (حمققاً) 

كما قيل يف اجلمع بني رواية أيب هريرة يف فضل اجلماعة  زاد الزركشي هنا فقال:  )٨(

 .١٢٥إعالم الساجد ص: .  وبني رواية ابن عمر بسبع وعشرين ،خبمس وعشرين



 

      ٤٦٠ 
 

احلسنة بعشر أمثاهلا  فقد جاء: أنّ  ،اد تُنزَّل على األحوالكون األعدمل أن تتَ وحيُْ 
ّ  ،إىل سبعمائة ،إىل سبعني ايَ وأ   )٣(. )٢(األحوال تِ اوُ فَ تَـ لِ  ؛)١(ةا تضاعف إىل غري 

   

                                                      
 چکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱچ: قول هللا تعاىل: منهايف ذلك، يشري إىل أدّلة  )١(

، فدّلت ]٢٦١البقرة: [ چکٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱگچٱوعموم قوله تعاىل: ]،١٦٠[األنعام: 
اية. ينظر: تفسعلى املضاعفة بغري : ما روى مسلم كتاب: منهاو .٣/٣٠٥ري القرطيب  

) ١٢٩رقم ( ١/١١٧ كتببسيئة مل تُ  تبت، وإذا همّ العبد حبسنة كُ  إذا همّ  :باإلميان، 
ِإَذا َأْحَسَن َأَحدُُكْم  قال: ملسو هيلع هللا ىلص أّن رسول هللا  من حديث قدسّي عن أيب هريرة 

عَ َنٍة يـَْعَمُلَها ُتْكَتُب بَِعْشِر َأْمثَاِهلَا ِإَىل ، َفُكلُّ َحسَ ِإْسَالَمهُ  ويف رواية ابن  .ِضْعفٍ  ِمائَةِ َسبـْ

ا روى م: منهاو.  ِإَىل َأْضَعاٍف َكِثريَةٍ  ):١٣١( ١/١١٨عند مسلم  عباس 

رقم  ١/٣٩٢والفاكهي  )،٥٥٤-٥٥٣رقم ( ٤٩٨-١/٤٩٧األزرقي يف أخبار مّكة 
ملسو هيلع هللا ىلص أنّه مسع رسول هللا   وغريمها من حديث ابن عباس ،–واللفظ له  - ) ٨٣٢(

َوِلْلَماِشي ِبُكلِّ  ،َنةً َسْبِعَني َحسَ ِإنَّ ِلْلَحاجِّ الرَّاِكِب ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َختْطُوَها رَاِحَلُتُه  يقول: 

َعِمائَِة َحسَ ُخْطَوٍة  فيه راٍو مبهم. وقد سبق نظري هذا احلديث  . اْحلََرمِ  ِمْن َحَسَناتِ  َنةٍ َسبـْ

، وطرح التثريب ٢/٧٢ي والكالم عليه من هذا البحث. ينظر: العّلل املتناهية البن جوز 
، وإحتاف ٢٦- ٢/٢٥، وكشف األستار ٣/٢٠٩، وجممع الزوائد ١٠٤- ٤/١٠٣للعراقي 

  .٦/٢٧٥، واملطالب العالية ٣/١٥١اخلرية املهرة 
دة يف اإلخالص، وصدق العزم، وحضور القلب، وتعدّ  )٢(        ي النفعأي: كحسب الز

وشرف العمل، وحنو ذلك. ينظر: فتح  -  سنة، والعلم النافع، والسّنة احلكالصدقة اجلارية- 
 .١٤/٦٤٧الباري البن حجر 

  ).(مع حذف ١٢٦- ١٢٥إعالم الساجد ص:  )٣(



 

      ٤٦١ 
 

  ].  )١(اُف َأْفَضلُ وَ : الطَّ ِمْن َأْصَحابَِنا َوقَاَل َصاِحُب اْحلَاِوي قوله: [

:  قال] [كهي عن ابن عمر ا ه الفيشهد له ما أخرج قال الفاسي: ش: 

ْلبـَْيتِ  ملسو هيلع هللا ىلصاْألَْعَماِل ِإَىل النَِّيبِّ  بُّ حَ أَ  انَ كَ  ِ   .)٢( ِإَذا َقِدَم َمكََّة الطََّواُف 

ِإنَّ َِِّ َعزَّ َوَجلَّ ِيف ُكلِّ   :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا ] [وحديُث ابن عباس 

َلٍة ِعْشرِيَن َوِمائََة َرْمحَةٍ  لطَّائِِفَني، َوَأْربـَُعوَن تـَْنِزُل َعَلى َهَذا اْلبَـْيِت، َفِستُّوَن لِ  يـَْوٍم َولَيـْ
  .)٣( ، َوِعْشُروَن لِلنَّاِظرِينَ ُمَصلِّْنيَ ِلل

                                                      
، يف املسجد احلرام ، أطلقه املاوردي، وقّيده ابن الصالح، والنووي لـَِمنأي: من الصالة )١(

أمسّاها: رسالة أيّهما أفضل تطّوعاً؟ وهي مسألة خالفّية بني العلماء، وللسيوطي 
، وهلا نسخة ١/٣٤٢الف يف التفصيل بني الصالة والطواف. ذكرها يف حسن احملاضرة الس

، ٣١٥، وصلة الناسك ص: ٥/١٧٤، و٤/١٣٤ينظر: احلاوي  خطّية يف (برلني).
موع   .٣٩٢، ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ٨/٥٦وا

  سبق خترجيه. )٢(
اء يف الرمحة اليت تَنزل على أهل الطواف، وفضل النظر ب: ما جة أخبار مكّ أخرجه األزرقي يف  )٣(

ل على نزِ ما يَ  :ذكر يف أخبار مّكة –واللفظ له  – )، والفاكهي٥٦٠رقم ( ١/٥٠٠إىل البيت 
)، وابن ٣٢٥و()، ٣٢٤رقم ( ١٩٩- ١/١٩٨ يوم، وتفسريه ة من الرمحة يف كلّ الطواف وأهل مكّ 

روحني  )، والطرباين يف املعجم الكبري ١٢٣٦رقم ( ٣/١٣٧)، و٣٩٤رقم ( ١/٣٢١حّبان يف ا
ب: ١٤٧٥)، و(١١٢٤٨رقم ( ١٩٥، و١١/١٢٤ فضيلة )، والبيهقي يف الشعب يف املناسك، 

لبيت ،احلجر األسود، واملقام، واالستالم ،كّلهم )، وغريهم٣٧٦٠رقم ( ٣٨٧-٥/٣٨٦ والطواف 
ن حّبان، وابن عدي، وابن اب إسناده، مع اختالف الطرق واأللفاظ. ضّعف عن ابن عباس 

   .وابن مجاعة، واهليثمي، والفاسي، واأللبايناجلوزي، 
 ،ف فيهه توقّ أنّ  -  ٢/٦٢٩كما يف ختريج أحاديث اإلحياء   –قل عن احلافظ ابن حجر ونُ 

ولفظ األزرقي ، واهليتمي، وعلي القاري املّكي. والسخاوي ،والعراقي ،نه املنذريحسّ ولكن 
َُّ  وغريه:  لَ يـُْنِزُل ا ِستُّوَن  ،ٍة ِعْشرِيَن َوِمائََة َرْمحَةٍ  َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َهَذا اْلبَـْيِت ُكلَّ يـَْوٍم َولَيـْ

َها ِللطَّائِِفنيَ  وحّسن أ.د. ابن دهيش رواية ،  َن ِلْلُمَصلَِّني، َوِعْشُروَن لِلنَّاِظرِينَ َوَأْربـَُعو  ،ِمنـْ



 

      ٤٦٢ 
 

   

                                                      

وقد مّر الكالم ) سعيد بن سامل القّداح، ٣٩٤األزرقّي، ويف روايته ورواية ابن حّبان رقم (
. وللحافظ السخاوي كالم يف مضاعفة الصالة يف احلرم يث أيب الدرداءعليه آنفاً عند حد
تهطويل على هذا احل  ،ةوأقرب طرق هذا احلديث إىل الصحّ  ، وقال يف آخره: ديث بروا

يـَْنِزُل َعَلى كشف الُغمَّة يف بيان حديث: . وهناك رسالة بعنوان:  طريق سعيد بن سامل

ِدي (ت حملمد عبد احلّق  ...ِيف ُكلِّ يـَْومٍ  َهَذا البَـْيتِ  هـ)، ومل جيزم حبكم ١٣٣٣اإلله آ

، ٢/٩٥٧، وذخرية احلّفاظ ٩/٢٢٣اجلرح والتعديل و ، ٧/٥٣٤الكامل ينظر: عليه. 
وجممع ، ٣/١٠٦٣وهداية السالك ، ٢/١٩٢، والرتغيب للمنذري ٢/٥٧٢والعلل املتناهية 

، ١/٣١٥، وشفاء الغرام ٦٢٩-٢/٦٢٨، وختريج أحاديث اإلحياء ٣/٢٩٢الزوائد 
واألجوبة املرضّية للسخاوي )، ١٢٩٥رقم ( ١٠٩- ٧/١٠٨واملطالب العالية ، ٣٣٦و
 فيض القدير، ١/٣٣٧البن حجر اهليتمي  عن اقرتاف الكبائر والزواجر، ٣١-١/٢٦

دته وضعيف اجلامع  )،١٩٤٣رقم ( ٢/٣١٧للمناوي    ).١٧٦٠رقم ( ١/٢٥٣الصغري وز



 

      ٤٦٣ 
 

 ْنيَ التفضيل يف الرمحات بَـ   :احلديثهذا إيراده  بَ قِ عَ  الطربيّ  وقال احملبّ 
نواع العبادات الثالثِ املتعبدّ  على الصالة، والصالة  ة الطوافِ على أفضليّ  دليلٍ  لُّ دَ أَ  ،ين 

 صّ خفيُ  ،اع ذلكهذا هو املتبادر إىل الفهم عند مسَ  .)١(صفا يف الوَ وْ على النظر إذا تساوَ 
َر  : ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ومَ عم )٢(فضل الطواف يفد من األحاديث ورَ  امبو  ،به َواْعَلُموا َأنَّ َخيـْ

ُر َمْوُضوعٍ  : ملسو هيلع هللا ىلصقوله و ، )٣( َأْعَماِلُكْم الصََّالةَ    . )٤( الصََّالُة َخيـْ

                                                      
املخلص وغري املخلص، واحلاضر قلبه أي: وصف املتعّبدين بني املكثر واملقّل، و  )١(

والساهي، واخلاشع وغري اخلاشع، وغري ذلك، وسيذكره الطربي قريباً. ينظر: القرى 
 .٣٢٦ص:

دة  )٢(  ن. ولعّلها أنسب للسياق.: مِ ٣٢٧ص:  يف كتاب القرىهنا ز
ب: أخرجه مالك يف امل )٣( ) ٧٢رقم ( ١/٧٣ جامع الوضوءوطأ كتاب: وقوت الصالة، 
-٣٧/١٠٨)، و٢٢٣٧٨رقم ( ٣٧/٦٠، وأمحد يف مسنده  ملسو هيلع هللا ىلصاً عن رسول هللا الغب

ب٢٢٤٣٣رقم ( ١٠٩ رقم  ١/١٨٤ احملافظة على الوضوء: )، وابن ماجه يف الطهارة، 
إثبات اإلميان للمحافظ على  :ذكر، الطهارة :كتابيف صحيحه   )، وابن حّبان٢٧٧(

رقم  ٢/١٩١)، و٨رقم ( ١/٢٧)، والطرباين يف الصغري ٨رقم ( ٣/٣١١ الوضوء
)، ٤٤٩)، و(٤٤٨رقم ( ٢٢٢- ١/٢٢١)، واحلاكم يف املستدرك كتاب: الطهارة ١٠١١(

ب: ٤٥٠و(  خري أعمالكم الصالة)، والبيهقي يف السنن الكربى يف األذان واإلقامة، 

ن  ،)٢١٥٠رقم ( ١/٦٧٠  واحلديث صحيح،ملسو هيلع هللا ىلص. موىل رسول هللا  من حديث ثو
عند أمحد  ق أخرى متصلةله طر سانيده، لكن أيف بعض  نقطعه مأنّ  رجاله ثقات إّال 

ه عليه غري واحد من األئمة،  نبّ )، وابن حّبان، وغريمها، فله متابع، كما ٢٢٤٣٣(
)، ١٥٥رقم ( ١/٣٢٧كالبغوي، والبوصريي، واحلافظ بن حجر. ينظر: شرح السنة 

-٢/١٣٥الغليل )، وإرواء ٢٤٨٦رقم ( ٣/١٨٨، وإحتاف املهرة ١/٤١ومصباح الزجاجة 
 ).٤١٢رقم ( ١٣٦

) من حديث أيب هريرة ٢٤٣رقم ( ١/٨٤أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  )٤(

مع  ذا اللفظ.  . وهو ضعيف ،فيه عبد املنعم بن بشري : ٢/٢٤٩قال اهليثمي يف ا

وحّسنه  )،التوضيح لشرح اجلامع الصحيحّححه ابن امللقن يف شرحه على البخاري (وص



 

      ٤٦٤ 
 

   

                                                      

 هيف مسند أخرجه أمحدالذي   ه األلباين. وله شاهد من حديث طويل عن أيب ذرّ لغري 
 ٨١- ٢/٧٦ هصحيحيف  )، وابن حّبان٢١٥٥٢و( ،)٢١٥٤٦رقم ( ٤٣٧- ٣٥/٤٣١

 ٢/٦٥٢يف املستدرك  ، واحلاكم)٧٨٧١رقم ( ٨/٢١٧ ، والطرباين يف الكبري)٣٦١رقم (
 من حديث أيب أمامةأمحد آخر يف مسند شاهد له و  .، وغريهم)٤١٦٦رقم (
التوضيح لشرح اجلامع على ضعفهما. ينظر: ، واألكثر )٢٢٢٨٨(رقم  ٦١٩- ٣٦/٦١٨

رقم  ١/٢٩١، وصحيح موارد الظمآن ٥٥- ٢/٥٤، والتلخيص احلبري ٨/١٦٨ الصحيح
)٥١٣.( 



 

      ٤٦٥ 
 

   فيكون داخالً  ؛)٣(األحاديث بشهادةنوع من الصالة  ٢)الطواف(: )١(]ولقت[و أ
   

                                                      
. ويف ، ولعّله األنسب للسياقكذا يف (ب)، ويف (أ): بدون نقط، ويف القرى: نقول )١(

 : يقول.١/٣٣٦شفاء الغرام 
 يف (ب): الصالة. )٢(
ْلبَـْيِت ِمبَْنزَِلِة الصََّالةِ  قال: ملسو هيلع هللا ىلص أّن النّيب  كحديث ابن عّباس  )٣( ِ ، ِإالَّ الطََّواُف 

َ َقْد َأَحلَّ ِفيِه اْلمَ َأنَّ  َّ أخرجه أمحد يف مسنده  . ْنِطْق ِإالَّ ِخبَْريٍ َق، َفَمْن َنَطَق َفَال يَـ ْنطِ ا

ما جاء يف الكالم يف  :بيف احلّج من ،  سننه ، والرتمذي يف)١٥٤٢٣رقم ( ٢٤/١٤٩
حة الكالم  )، والنسائي يف٩٦٠رقم ( ٢/٢٨٥ الطواف ب: إ الكربى كتاب: املناسك، 

ب:  صحيحه كتاب:، وابن حّبان يف )٣٩٣١- ٣٩٣٠رقم ( ٤/١٣٢يف الطواف  احلج، 
)، ١٠٩٥٥رقم ( ١١/٣٤)، والطرباين يف الكبري ٣٨٣٦(رقم  ٩/١٤٣دخول مّكة 

)، وكتاب: التفسري ١٦٨٦رقم ( ١/٦٣٠واحلاحكم يف املستدرك كتاب: املناسك 
  غريهم. ، و -  واللفظ له -  )٣٠٥٨()، و٣٠٥٦(رقم  ٢/٢٩٣

 ؛ن ابن عباسع ،عن طاوس ،ومداره على عطاء بن السائباخُتلف يف رفعه ووقفه، 
من طرق ، اختلط يف آخر عمره، و صدوق، بعّي ثقةعطاء بن السائب  وسبب ذلك أنّ 

َمن مسع منه قدمياً، كسفيان الثوري، ومنها َمن  متأّخراً، كجرير، ومنها مسع منه احلديث من
 ،وابن الصالح ،والبيهقي ،النسائي :ح املوقوفورجّ  .عَوانَة كأيبمسع منه يف احلاَلني،  

ملا سبق من   يف إطالق ذلك نظرلكن  ، رواية الرفع ضعيفة إنّ   :والنووي وزاد ،نذريوامل

كالم عن عطاء. ورّجح املرفوع: احلاكم، وابن دقيق العيد، والذهيب، وابن امللقن، واأللباين، 
)، وليس ٣٩٣٠وغريهم. وأشار احلافظ ابن حجر إىل ترجيح رفعه برواية أمحد، والنسائي (

حاديث األحكامينظر:  عطاء. افيه )، والبدر املنري، ٨٣رقم ( ١/٨٦البن دقيق  اإلملام 
 ١/١٥٦)، وإرواء الغليل ١٧٤رقم ( ٣٦٠- ١/٣٥٩)، والتلخيص ٢٢رقم ( ٤٩٧-٤٩٥
 ).١٢١رقم (



 

      ٤٦٦ 
 

بعض  ر أنّ نكَ يُ  ، وال)٢(الة على سائر أعمال البدنصيف عموم حديث تفضيل ال)١(
   .الصالة أفضل من بعض

 ،على غريه من األنواع - وهو الطواف -ووجه تفضيل هذا النوع من الصالة 
يف به  ئَ دِ بُ ولذلك  ؛ال خفاء بذلكو  ،وهو البيت احلرام ،ق الثالثةة له مبتعلَّ يَّ صِّ خَ ثبوت األَ 

   .)٤(ْني اآليتَـ ٱچڇٱٱڇٱٱڍچٱقوله تعاىل:  يف، و )٣(هناالذكر 

إذا  ، والنظر قد يكون عبادةً  عبادةً إّال  عْ رَ شْ مل تُ  ؛يعهاا كانت الصالة على تنوّ ـمّ ول
  تبة.رُّ يف ال رَ خَّ َ  ،دلتعبُّ ا دُ صْ ن به قَ به، وقد ال يكون، وذلك إذا مل يقرتِ  دُ التعبَّ  دَ صِ قُ 

دين، املتعبِّ  صفُ ا إذا اختلف وَ مّ ـحيرتز م ،وا يف الوصفوقولنا: إذا تساوَ 
  .لصف بذلك أفضَ كان املتّ   ،عاً ي والناظر خاشِ مصلِّ ـ، والغافالً  ياً الطائف ساهِ  )٥()فكان(

   

                                                      
 /أ].٥٣[ )١(
إّال ما  ، يف الشروط واألحكاموقّوى ذلك فذكر أّن الطواف صالٌة على اهليئة املعروفة )٢(

لقول، أو الفعل ثىن يفاستُ  وإّمنا ُيسّمى طوافاً؛  وترك االستقبال، ،فيهملسو هيلع هللا ىلص ، كشربه احلديث 
، فال يقال: قد ورد: لوجود حقيقة الطواف لغًة وعرفاً، وهو الدََّوران حول الـُمطاف به

لشيء دونهشبَّ ، واملةِ َال الصَّ  لُ ثْ مِ  تِ يْ لبَـ ِ  افُ وَ الطَّ  وسيأيت رّد السيوطي يف الرتبة.  هة 

، وإرشاد الساري إىل مناسك املال ٣٢٧ينظر: القرى ص: عليه يف آخر هذا املبحث. 
 .٢١٣علي القاري ص: 

َلٍة ِعْشرِيَن َوِمائَ  ملسو هيلع هللا ىلص: أي: يف قوله  )٣( ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َهَذا اْلبَـْيِت ُكلَّ يـَْوٍم َولَيـْ َّ َة يـُْنِزُل ا

َها  ،َرْمحَةٍ   . لِلطَّائِِفنيَ ِستُّوَن ِمنـْ
ىٱٱ¼ٱٱٱ½ٱٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱچٱ، قوله تعاىل: اُألخرى، واآلية ٢٦: سورة احلجّ  )٤(

ÂٱٱÁ١٢٥البقرة: [  چ.[ 
 يف (ب): وكان. )٥(



 

      ٤٦٧ 
 

ني، مصلِّ ـني، والبني الطائفِ  )١(القسم يذهب يف توجيه اختالفِ من العلماء وكثريٌ 
نّ     :لَ عِ جُ جزاء، فَ ة أَ مت ستّ سِ قُ  ،والعشرين الرمحات املائةَ  والناظرين: 

ظرٌ مصلّ ـال ألنّ  ؛نيللمصلّ  نآزْ جُ للناظرين، و جزءٌ  لنظر، فجزء لِ  ،يف الغالب ي 
   .لصالةوجزء لِ 

للنظر، وجزء  زءٌ : جُ ثالثة أجزاءا اشتمل على املعاين الثالثة، كان له مَّ لَ  والطائفُ 
   .وجزء للطواف ،الصالة

الرمحات  ٢)كثرة(: يقول اوإمنّ  ،على الصالة ةً أفضليّ  للطوافِ  تُ بِ ثْ وهذا القائل ال يُـ 
ه أوىل ،)٣(ماله على الصالةبسبب اشت له    .وما ذكر

 بتُ ثْ ما ما يَـ يناهلُ  ،يمصلّ ـالطائف األعمى، وكذلك ال فإنّ  ،وفيما ذكره نظر
سمه ص قَ قِ تَ نْـ ال يَـ  ،امد ترك النظر فيهمِّ عَ تَـ مُ ـ، وكذا الي، وإن مل ينظرامصلّ ـوال ،للطائف

الطواف  )٤(كثرة  فإنّ  ،صالة غري ركعيت الطواف :املراد أنّ ذلك على  لَّ فدَ  ،بسبب ذلك
ً  ،ا وجوً إمَّ  ،منسوبة إليه   ، فهي منه. أو ند

د، صد به التعبّ له، وإن ق رَ ثَـ فال أَ  ،دبقصد التعبُّ  نْ قرتَِ : فإن مل يَ )٥(ا النظر فيهوأمّ 
   .)٧( يالطرب انتهى كالم . )٦(على أجر الطواف لناظر زائداً ل اً به أجر  ينالُ  هفالظاهر أنّ 

  . يف هذه املسألة شافٍ  ،جهٌ متّ  ،وهو كالم نفيسٌ  قال الفاسي: 

                                                      
 أي: الرمحات املئة والعشرون. )١(
 يف (ب): أكثر. )٢(
 اف بعده.أي: اشتمال الطواف على ركعيت الطو  )٣(
، بدل: كثرة، ولعّله الصواب؛ ركعيت  غرام. ويف القرى: كذا يف النسختني وشفاء ال )٤(

 لداللة السياق.
 أي: الطواف. )٥(
  .)(مع حذف ٣٢٨- ٣٢٦ص: لقاصد أّم القرى رى القِ  )٦(
 (مع حذف). ٣٣٨-١/٣٣٦شفاء الغرام  )٧(



 

      ٤٦٨ 
 

ءوفرّ  قال:  الطواف  فقال: إنّ  ،ةوأهل مكّ  ق فيها بعض العلماء بني الغر

ء أفضل َ دَ لعَ  ؛للغر هم من لتمكنّ  ؛ة أفضلوقت، والصالة ألهل مكّ  يه هلم كلّ تِّ م 
   .نيْ األمرَ 

  انتهى. )٤(. )٣(واحد من العلماء وغريُ  ،)٢(وأيب حنيفة ،)١(وهو مذهب مالك

.  الطواف أفضل :قال صاحب احلاوي : )٥(شرح الكبري وعبارة الرافعي يف

ّ )٦(ت البدن الصالةيف قوهلم: أفضل عبادا غريهو  ،باملهذّ وظاهر عبارة  ا أفضل ، أ

   .منه
   

                                                      
 .٢/٥٣٨، ومواهب اجلليل ٢٤٩، و٣/١٧٥: ينظر: الذخرية )١(
 .٢/٥٠٢، وحاشية ابن عابدين لسرخسيل ٤/٤٨ينظر: املبسوط  )٢(
هو ، واحلسن، وبعض الشافعّية، و وجماهد ،وسعيد بن جبري ،وعطاء ،ابن عباسك )٣(
اهر  ظ: ٤٩٨لة. قال ابن حجر اهليتمي يف حاشيته على اإليضاح ص: احلنابعند ذهب امل

أّن  –وتبعه أكثر املتأّخرين  –كالم األصحاب، وصريح كالم املصّنف (أي: النووي) 
رقم  ٣٧٢- ٣/٣٧١. ينظر: مصّنف ابن أيب شيبه الصالة أفضل، وهو كذلك 

موع للنووي ٤٦٥-٥/٤٦٤)، واملغين البن قدامة ١٥٠٤٦- ١٥٠٤١( ، ٨/٥٦، وا
، ٢/١٦٤واإلنصاف ، ٣/١٠٦٤ك ، وهداية السال٢٦/٢٤٨وجمموع الفتاوى البن تيمة 

 .٢/٢٥٢ومغين احملتاج
  .١/٣٣٨شفاء الغرام  )٤(
دات النووي حيث  ،يف الروضة  مل أجده يف الشرح الكبري، والصواب:  )٥( فإنّه من ز

: احلاويقال صاحب  .اً والطواف تطوعّ  ،وأن يكثر االعتمار: ... قلتُ قال فيها: 

 .١١٩- ٣/١١٨: الطالبني روضةارة. ينظر: . إىل آخر العب الطواف أفضل...
 .٢/٢٢٣، والتهذيب للبغوي ٣٤تنبيه ص: المنت ، وينظر: ١/١٥٦املهّذب  )٦(



 

      ٤٦٩ 
 

الصالة عند اإلطالق ال تنصرف إليه،  ألنّ  ؛ويقال: الطواف صالة ر هذاكَ نْ وال يُـ 
   .)١(فني املوضوعة لإليضاح، وهذا أقوى يف الدليلال سيما يف كتب املصنّ 

  .)٢(حنوه بشرح املهذّ ف يف وذكر املصنّ 

َأْكَرُم ُسكَّاِن  ملا قاله حبديث أيب هريرة:  املاورديّ  استدلّ  : اخلادموقال يف 

َأْكَرُم ُسكَّاِن اَألْرِض الِذْيَن َيطُوُفوَن َحْوَل وَ  ،الِذْيَن َيطُوُفوَن َحْوَل َعْرِشهِ )٣(السََّماِء 
بـَْيِتهِ 

  )٥(. ريب. وهذا حديث غ)٤(

   

                                                      
 .١١٩-٣/١١٨: الطالبني روضة )١(
موع  )٢(  .٨/٥٦ا
 /أ].٥٤[ )٣(
 ٦٩- ٦٨ص:  رسالتهمل أعثر عليه يف كتب احلديث، ولكن ذكره احلسن البصري يف  )٤(

 اْلَمَالِئَكةِ  مَ ْكرَ أَ  ِإنَّ : ه قالنّ أ ملسو هيلع هللا ىلص ُرِوَي عن النيبّ  قريب منه، فقال:  ط. الثقافة بلفظ

َِّ تـََعاَىل الَّذِ  َِّ الَّذِ َبِين آَدَم  مَ ْكرَ أَ  ِإنَّ ، وَ َعْرِشهِ  لَ وْ حَ  نَ وْ فُـ وْ طُ يَ  نَ يْ ِعْند ا  نَ وْ فُـ وْ طُ يَ  نَ يْ ِعْند ا
ب: ذكر ما ورد يف ثواب الطواف  ١/٣٤٢وقال الفاسي يف شفاء الغرام  .بـَْيِتِه  لَ وْ حَ 

وقال ابن  . منسكهسليمان بن خليل يف  -هكذا  - ذكر هذا احلديث  : عموماً 

وهو حديث ضعيف، ال حّجة  : ٤٩٨حجر اهليتمي يف حاشيته على اإليضاح ص: 

 .فيه
اية الفصل احلادي عشر يف حكم  )٥( اخلادم (من بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 

 .٦١٣ إحرام الصيب) حتقيق: سعيد بن فايز االكليب، ص:



 

      ٤٧٠ 
 

  .إىل آخره ] َمَشى ابِ اْلبَ ِمِن إَذا َدَخَل فَ  قوله: [

ملسو هيلع هللا ىلص ه هل كان بني مصّال  ،الرواية اختلفتْ  قال احلافظ زين الدين العراقي: ش: 

  أو ما بينهما؟  ،أو ذراعان ،)١(وبني اجلدار ثالثة أذرع

 . فإن كانمن ثالث أذرع جيعل بينه وبني اجلدار أقلّ  )٢()أن ال(ي فينبغي للمصلّ 
ى وِذرَاَعاه يف فقد وقع وجه املَصلّ  وإن كان ذراَعْني، .هفقد صادف مصّال  الواقع ثالثة،
  . )٤(استحسنهو  . نقل عنه الفاسي )٣(م عنهفهذا أوىل من التقدّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  يْ مكان قدمَ 

  .] ةَ بَ عْ الكَ  ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َرُسوُل هللاِ قوله: [

، الكعبة بعد اهلجرة أخباراً  ملسو هيلع هللا ىلص لهدخو وروينا يف عَدِد  قال الفاسي:  ش:

  ات:ربع مرّ أه دخل ل من جمموعها أنّ صَّ حَ تَ يُـ 

  . يوم الفتح - ١
ين الَفتح - ٢   . و
  .ويف عمرة الَقِضيَّة - ٣

   

                                                      
ب: إغالق البيت، ويصلي يف أّي نواحي  )١( ينظر: صحيح البخاري كتاب: احلّج، 

ب: الصالة يفالبيت  )، وصحيح ١٥٩٩- ١٥٩٨(رقم  ١٥٠-٢/١٤٩ الكعبة شاء، و
ب: استحباب دخول الكعبة للحاّج وغريه  رقم  ٩٦٧- ٢/٩٦٦مسلم كتاب احلّج، 

ب: يف بيان مصّلى النّيب ٣/١٠٧٧، وهداية السالك )١٣٢٩( يف ملسو هيلع هللا ىلص ، وشفاء الغرام 
 وما بعده. ١/٢٦٣الكعبة 

 يف (ب): لـئال. )٢(
وعزاه أبو زرعة إىل كتاب والده: إحياء القلب  ،١٣٨-٥/١٣٧ينظر: طرح التثريب  )٣(

حلظ وينظر:  .١/١٨ - ق شرح التبصرة حمقّ  - وذكره احلسيين  .حكام دخول البيت املّيت
 .١٥٠ص:  بن فهد اهلامشيال األحلاظ

   .١/٢٦٥شفاء الغرام ينظر:  )٤(



 

      ٤٧١ 
 

  )١(.ة الوداع ويف حجّ  - ٤

ٍب بـَْعُض اْلَفَجَرِة اْلُمْحَتاِلنيَ يْ ِمْن َقرِ  عَ دَ تَ ابْـ  قوله: [
ِن ْمَريْ أَ  اْلُمَكرََّمةِ  ةِ بَ  اْلَكعْ ِيف  )٢(

ِطَلْنيِ    .إىل آخره ] َ

 ، بعد الستمائةْني  الِبدَعتَـ ْني ِفعِل هاتَـ ابتداُع كان   قال احلافظ ابن حجر:  ش:

  . )٣(فيما ذكره ابن الصالح يف مناسكه

 هلما اآلن يف الكعبة، وكان زوالُ  هذان األمران ال أثرَ  )٤()و( قال الفاسي: 

  يف سنة إحدى وسبعمائة،  )٥(روة الوثقىالعُ  :البدعة اليت يقال هلا
   

                                                      
 الدخول من هذه الدخالت خالف، إّال  ويف كلّ   ، وقال بعده:١/٢٩٣شفاء الغرام  )١(

ا. الذي يف يوم الفتح  ، مثّ ساق األدّلة عليها، وأقوال أصحا
 .١/٢٠٩ ب: احلاء املعجم الوسيطينظر:  (احليلة). ديد االحتيالالش :ُمْحَتالـال )٢(
 .١٩٩صلة الناسك البن الصالح ص: ينظر:  )٣(
 سقطت من (ب). )٤(
 ،املقابل لباب البيت ،من جدار البيت موضع عالٍ  كانت حلقة يف: الُعْرَوُة الُوثـَْقى )٥(

لعروة الوثقى، وأوقعوا يف قلوب العامّ مسّ فعمد إليه بعض الفجرة، و  له بيده ة أنّ وه   ،من 
لعروة الوثقى  ،ة وعناءفأحوجوهم إىل أن يقاسوا يف الوصول إليها شدّ  ،فقد استمسك 

ما صعدت املرأة على ظهر الرجل والمست الرجال ّـ بعضهم ظهر بعض، ورب ويركب
منت اإليضاح مع اإلفصاح ، و ١٩٩: صلة الناسك البن الصالح ص: . ينظر: والمسوها

 .١/٢٠٧، وشفاء الغرام ٣٩٦ص: 



 

      ٤٧٢ 
 

بن حَ  ،بن علي بن حممد الصاحب زين الدين أمحد على يدِ   )٢(][حني )١(اءنّ املعروف 
  انتهى. )٣(. سنة هذهيف  حجّ 

 حجّ  )٥(اجلاَشْنِكري )٤(سبـَيـْربَ  أنّ  الدرر الكامنةوذكر احلافظ ابن حجر يف 

   ،الكعبة قلع املسمار الذي يف وسطف ،لناس سنة إحدى وسبعمائة
   

                                                      
اء َ  ،الصاحب زين الدين أمحد بن الصاحب فخر الدين حممد بن الصاحب الكبري )١(

بن حنّ علي بن حم ،الدين ، ناً ديّ  ـاً شافعيّ  ـكان رئيساً كبرياً، فقيهاً . ءامد بن سليم، املعروف 
فن يف قرب كان ودُ  هـ، ٧٠٤سنة وغريه، مات يف صفر  ،سبط السلفي :روى احلديث عن

لقرافة ، ١/٣٥٥الكامنة  رينظر: الدر  .قد حفره لنفسه حتت رجلي الشيخ ابن أيب محزة 
ريخ و    .٤٦٤ للعيين ص: هل الزمانأعقد اجلمان يف 
 .تستقيم العبارةا أثبته من (ب) مبيف (أ): من. و  )٢(
  .١/٢٠٨شفاء الغرام  )٣(
 ،َمنصور قالونـكان من مماليك ال  ،امللك املظفر ،نكريالعثماين اجلاش ،بيربس البـُْرِجي )٤(

وهو الذي كان السبب يف  ،ةوالعفّ  ،لعقل التامّ  كان موصوفاً .أن قرَّره جاشنكري ى إىلوترقّ 
ع العلماء مفجّ  ،نعوا من ركوب اخليل واملالبس الفاخرةالقيام على النصارى واليهود حىت مُ 

مامة واليهودي يلبس العِ  ،مامة الزرقاءالنصراين يلبس العِ  على أنّ  احلالّ  واستقرّ  ،والقضاة
وال يضاهي املسلمني يف  ،وال يتظاهر مبلبوس فاخر ،وال يركب أحد منهم فرساً  ،الصفراء

الدرر الكامنة ينظر:  هـ. ٧٠٩ يف أواخر ذي القعدة سنة توّيف  .شيء من ذلك
٤٨-٢/٤١. 
جليم  - : مأخوذ من اللغة الفارسّية، وهو مرّكب من جاشين َكْري جاشنكريلفظ  )٥(

وهذه الوظيفة عند سالطني مصر، هي وظيفة األمني على تذّوق األطعمة،  - والكاف 
ت قبل تقدميها إىل السلطان؛ للتحّقق من سالمتها. ينظر: املرجع السابق.  واملشرو



 

      ٤٧٣ 
 

يف هذا  فأزاهلا هللا على يد بيربس ،عةشني وكانت بدعةً  ،)١(ة الدنيارَّ ونه سُ ام يسمّ وَ وكان العَ 
ا العروة الوثقى ،العام   )٢(. وكذلك احللقة اليت يسمو

نَ  قوله: [ اُء زَْمَزَم ِلَما مَ   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: قَاَل َرُسوُل هللا   ا َعْن َجاِبرٍ َرَويـْ

  .]  ُشِرَب لَه

   ،)٤(يب شيبهأوابن  ،)٣(هذا احلديث أخرجه أمحد ش:
   

                                                      
ته ويضع سرّ  ،ينبطح الواحد منهم على وجهه، يف وسط البيت اً مسمار : كان لدنياا ةُسرَّ  )١(

صلة الناسك البن الصالح  . ينظر:تق من النارمن فعل ذلك عُ  ويعتقد أنّ  ،مكشوفة عليه
الدرر ، و ١/٢٠٧، وشفاء الغرام ٣٩٦منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ، و ١٩٩ص: 

 .٤٣-٢/٤٢الكامنة 
 لمقريزيل ملعرفة دول امللوك السلوكو ) ١٣٧٣برقم ( ٤٣-٤٢/ ٢الدرر الكامنة  )٢(

٣٦٢- ٢/٣٦١.  
 . واحلديث ضعيف،) من حديث جابر ١٤٨٤٩رقم ( ٢٣/١٤٠مسند أمحد  )٣(

حمتمل فاحلديث  ،ه متابعلكنّ  ،، قد ضّعفه األكثراملخزومي َؤمَّلـُمـفيه عبد هللا بن ال
)، واجلرح ٣٣١رقم ( ٦٢ضعفاء النسائي ص: ينظر:  .يلهمن تفص ملا سيأيت للتحسني
)، والضعفاء ٩٧٤رقم ( ٥/٢٢١)، والكامل البن عدي ٨٢٠رقم ( ٥/١٧٥والتعديل 
 وتعليق حمّققي مسند أمحد.)، ٨٧رقم ( ٦/٤٦)، والتهذيب ٨٧٩رقم ( ٢/٣٠٢للعقيلي 

ب:  املصّنف )٤( كتاب:   يفو  ،)١٤١٣٧رقم ( ٣/٢٧٤ يف فضل زمزم كتاب: احلّج، 
ب: ) من حديث جابر ٢٣٧٢٣رقم ( ٥/٦٣ من كان يقول: ماء زمزم فيه شفاء الطّب، 

 َؤمَّل.ـمُ من طريق عبد هللا بن ال 



 

      ٤٧٤ 
 

  .)٤(])٣(، وغريهم)٢(، [والبيهقي)١(بن ماجهوا

                                                      
ب: الشرب كم زمزم  )١( ) من ٣٠٦٢رقم ( ٤/٢٤٩سنن ابن ماجه كتاب: املناسك، 

  إسناده علتان: يف . حديث جابر 
  ل.مؤمّ ـ: فيه عبد هللا بن الإحدامها

 ٥٨٤التقريب ص: ينظر:  .ه كثري التدليس والتسويةثقة لكنّ  : فيه الوليد بن مسلم،اينالثو
 .٨٤-٨٢جزء فيه اجلواب للحافظ ابن حجر عن حديث ماء زمزم ص: )، و ٧٤٥٦رقم (

ب: فضل احلّج والعمرة  )٢( رقم  ٣٠-٦/٢٩أخرجه يف شعب اإلميان يف املناسك، 
رقم  ٣١- ٦/٣٠عبد هللا بن الـمؤمل، و وفيه ،)، عن عبد هللا بن عمرو ٣٨٣٢(
 ،طلَ خَ ، عمي، و صدوق يف نفسه ،بن سعيديد وَ سُ وفيه  ،)، عن جابر ٣٨٣٣(

 سنادهوانفرد  وقد شذّ  ، وهو ضعيف جّداً،طعنوا فيهف ،ن ما ليس من حديثهفصار يتلقّ 
ب: سقاية احلاّج  رقم  ٥/٢٤١هذا، ذكره احلافظ، وسنن الكربى كتاب: احلّج، 

ب: ، وفيه عبد هللا بن الـمؤمّ ) عن جابر ٩٦٦٠(  الرخصة يف اخلروج مباء زمزمل، و

 ،إسناده جّيدضّعفه احلافظ، وقال األلباين:  ،عن جابر )، ٩٩٨٧رقم ( ٥/٣٣١

ب: دخول الكعبة والصالة فيها  هم ثقاترجاله كلّ  ، ويف الصغري كتاب املناسك، 

، ٤/٥٦٩فتح الباري ينظر:  ).٣٨٣٢م () بسنده يف الشعب رق١٧٤٣رقم ( ٢/٢٠٣
سلسلة )، ٢٦٩٠( ٢٦٠)، والتقريب ص: ١٠٧٦رقم ( ٥٧١-٢/٥٧٠والتلضيص 

رقم  ٣٢٣- ٤/٣٢٢)، واإلرواء ٨٨٣رقم ( ٥٤٤- ٢/٥٤٣ األحاديث الصحيحة
)١١٢٣.( 

 ب: فضل احلّج والعمرة  
والفاكهي  )،٦٦٩رقم ( ١/٥٦٤كاألزرقي يف أخبار مّكة ذكر: ما جاء يف فضل زمزم  )٣(

ب: ذكر: ما جاء يف فضل زمزم  )، والعقيلي يف الضعفاء ١٠٧٦رقم ( ٢/٢٥يف أخباره 
)، والطرباين يف معجم األوسط ٩٧٤رقم ( ٥/٢٢٢، وابن عدي يف الكامل ٢/٣٠٢
 )، وغريهم.  ٩٠٢٧رقم ( ٩/٧٦)، و٣٨١٥رقم ( ٤/١٣٩)، و٨٨٩رقم ( ١/٢٥٩
 سقط ما بني املعقوفني من (أ). )٤(



 

      ٤٧٥ 
 

ويكثر السؤال  ،هو مشهور على األلسنة : أماليهقال احلافظ ابن حجر يف 

   .)٢(فيه قدمياً ُجزءاً مفرداً  )١()فتُ صنّ (و .عنه

زكي الدين احلافظ  نهوحسّ  )٣(بشرح املهذّ ف يف فه املصنّ وقد ضعّ 

   ،)٥(الرتغيبيف  )٤(يرِ ذَ نـْ مُ ـال

   

                                                      
  (ب): ضعت.يف )١(
طبعة  ١٩٥- ١٨٥لسائد َبْكَداش ص:  فضائل ماء زمزموهو مطبوع يف آخر كتاب  )٢(

 طبعة مؤّسسة قرطبة، وكذلك كيالين حممد خليفةجزء مستقّل لبتحقيق املكتبة املّكّية 
 ، واعتمدته هنا.شيخ مسعد السعدينال بتحقيق

موع  )٣(  ابن املؤّمل.لنظر إىل طريق ، وإّمنا ضّعفه ٨/٢٦٧ا
حلديث  عبد العظيم بن عبد القويّ  )٤( بن عبد هللا، أبو حممد، زكي الدين املنذري: عامل 

 مشيخة توّىل هـ يف مصر، و  ٥٨١ُولد سنة خني. أصله من الشام، اظ املؤرّ ة، من احلفّ والعربيّ 
لقاهرة) ا حنو عشرين سنة، عاكفاً  ،دار احلديث الكاملية ( يف على التصن وانقطع 
، التكملة لوفيات النقلةو ،الرتغيب والرتهيب من كتبه:والتخريج واإلفادة والتحديث. 

. خمتصر سنن أيب داود، وخمتصر صحيح مسلم، وشرح التنبيه، وأربعون حديثاً و

ّفاظ ، وطبقات احل١٥٥-٤/١٥٣هـ. ينظر: تذكرة احلّفاظ  ٦٥٦سنة مبصر  توّيف 
 .٤/٣٠لي لزرك، واألعالم ل٥٠٥-٥٠٤ص: 

عن  ٢/٢١٠ الرتغيب يف شرب ماء زمزم، وما جاء يف فضلهب:  الرتغيب والرتهيب )٥(
 .ابن عباس 



 

      ٤٧٦ 
 

  . )٢(يف جزء مجعه يف زمزم )١(ياطِ يَ مْ حه احلافظ شرف الدين الدِّ وصحّ 

 املستدركواحلاكم يف  ،)٣(أخرجه الدارقطين ،وورد أيضاً من حديث ابن عباس

   .)٤(حهوصحّ 
                                                      

اإلمام، أبو حممد، شرف الدين: ، مؤمن بن خلف الدمياطّي، التوين الشافعيـعبد ال )١(
، يف البالد لوتنقّ  هـ، ٦١٣سنة  لد بدمياطوُ  ة.ابة، من أكابر الشافعيّ النسّ  ،الفقيهاحلافظ، 

 :. من كتبه ما رأيت أحفظ منه ي: قال املزّ . اماً كان مليح اهليأة، حسن اخللق، بسّ و 

املتجر ، و، يف تبيني الصالة الوسطىكشف املغطى  ، وضمنه أمساء شيوخه، معجم

 تويفّ . املختصر يف سرية سيد البشرو ،قبائل اخلزرجو ،الرابح يف ثواب العمل الصاحل

، الطبقات ١٨٠- ٤/١٧٩اظ هـ. ينظر: تذكرة احلفّ  ٧٠٥سنة  ة يف القاهرةفجأ 
، وطبقات احلّفاظ ٢٢٣-٣/٢٢١الكامنة  ر، والدر ١٢٣- ١٠/١٠٢الكربى للسبكي 

 .١٧٠- ٤/١٦٩كلي ر ، واألعالم للز ٥١٥ص: 
، ولكن صّحح إسناد حديث ابن عباس عند مل أقف على هذا اجلزء للدمياطي )٢(

وابن ماجه يف   ،جابر الذي أخرجه اإلمام أمحدحديث ن إسناد املستدرك اآليت، وحسّ 
وحكم  ).٨٩٢و( ،)٨٩١رقم ( ٤٣٣كتابه: املّتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل ص: 

، وابن بن سعيديد وَ سُ فيه  حلديث جابر، فوائد أيب بكر ابن املقرئعلى إسناد وقع يف 

نّه  ابن أيب املوال، تفّرد به  ألنّ ؛ رسم الصحيحعلى أيب املوايل بدل عبد هللا بن املؤّمل 
ا أخرج إمنّ  مسلماً  وغفل عن أنّ  ، فتعّقبه احلافظ وقال: انفرد به مسلم سويداً البخاري، و 

، وذكر أّن احملفوظ يف احلديث  ولف فيهعما خُ  ال ما انفرد به فضالً  ،وبع عليهلسويد ما تُ 

  .٢/٥٧١، والتلخيص ٤/٥٦٩الباري:  ينظر: فتح ابن أيب املوال.عن ابن املؤمل، ال 
ب: املواقيت  سنن الدارقطين )٣(  ).٢٧٣٩رقم ( ٣/٣٥٤ كتاب: احلّج، 
من طريق حممد بن حبيب  )١٧٣٩رقم ( ١/٦٤٦ كتاب: املناسك  املستدرك )٤(

من  مَ لِ هذا حديث صحيح اإلسناد إن سَ  اجلاوردي، عن سفيان بن عيينة، وقال: 

رخيه وقال:  . وذكره ومل خيرجاه، يّ ودِ اجلارُ  بن . قال احلافظ اإنّه صدوقاخلطيب يف 

وهو كما قال، إّال أنّه انفرد عن ابن عيينة بوصل هذا احلديث، ومثله إذا انفرد ال  حجر: 



 

      ٤٧٧ 
 

   

                                                      

طريق ابن عباس أصّح من طريق  . وقال احلافظ العراقي: حيتّج به فكيف إذا خالف؟ 

ريخ بغداد جابر  ، وجواب احلافظ ٢٤لتقييد واإليضاح للعراقي ص: ، وا٣/٨٧. ينظر: 

 .٩٨و ٨٩ابن حجر على حديث ماء زمزم ص: 



 

      ٤٧٨ 
 

  . )٢(حسنٍد أخرجه الفاكهي بسنَ  ،)١()موقوفاً ( ومن حديث معاوية 

   .)٥(سننهيف  )٤(وسعيد بن منصور ،)٣(زاقومن مرسل جماهد أخرجه عبد الرّ 
   

                                                      
 يف (ب): مرفوعاً، وهو تصحيف. )١(
ولفظه: أّن  ).١٠٩٦( رقم ٢/٣٧ ب: ما جاء يف فضل زمزم وتفسريه أخبار مّكة )٢(

زمزم شفاء، ، وصّبه على وجهه ورأسه: زمزمماء قال لـّما حّج وشرب من معاوية 

وهو أحسن  : ٩١قال احلافظ يف جوابه عن حديث ماء زمزم ص:  . رب لههي ملا شُ 

 . من كّل إسناد وقفُت عليه هلذا احلديث 
أخرجه بطريقه  ).٩١٢٤رقم ( ١/٥٠٥ :ب زمزم وذكرهاكتاب: املناسك، املصّنف   )٣(

ب: ذكر فضل زمزم أيضاً األ )، والفاكهي يف ٦٦١رقم ( ١/٥٦٠زرقي يف أخبار مّكة، 
). ١٠٥٦رقم ( ٢/١٠. زمزم إلمساعيل  أخبار مّكة له ذكر: إخراج جربيل 

 وصّحح إسناده ابن دهيش.
نشأ ببلخ،  ، احملّدث، املفّسر.احلافظ، أبو عثمان :سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساينّ  )٤(

 ،أمحد :وعنه. وخلق، وابن عيينة، والليث ،مالك :روى عن. ةوسكن مكّ وطاف البالد، 
 .من أهل الفضل والصدق :قال أمحد. وخلق ،وأبو زرعة، وأبو ثور ،وأبو داود ،ومسلم

 يف رمضان ّكةمب  .تويفّ الزهد، وتفسري القرآن الكرمي، والسنن من تصانيفه:

، وطبقات احلّفاظ ٩٠-٤/٨٩ذيب التهذيب ، ٢/٥ينظر: تذكرة احلفاظ  .هـ ٢٢٧سنة 
 .١٨٢ص: 

 ، وهللا أعلم.سنن سعيد بن منصورمل أقف عليه فيما هو مطبوع من  )٥(



 

      ٤٧٩ 
 

يـْنَـَورِي ،ح هذا احلديثه صحّ أنّ  )١(ةنَ بن ُعيَـيْـ وروينا عن سفيان   )٢(أسنَده عنه الدَّ
السةيف    )٤(.)٣(ا

                                                      
، : حمّدث احلرم املكّي. من املوايلسفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل الكويف، أبو حممد )١(

لكوفةمن رؤوس الطبقة الثامنة. وُ ، إمام ،حافظ فقيه ،ثقة ة ، وسكن مكّ هـ ١٠٧سنة  لد 
ا. كان حافظاً وتويفّ  سبعني سنة. قال  وحجّ وكا ن أعوراً، ثقة، واسع العلم كبري القدر،   

 – عمرو بن دينار :. روى عن لذهب علم احلجاز ،وسفيان ،لوال مالك الشافعّي: 

وابن  ،وابن معني ،الشافعيّ  :وعنه. وخلق، وزيد بن أسلم ،والزهري ،- وهو أثبت الناس فيه
يف رجب سنة . توّيف التفسرييف احلديث، وكتاب يف  اجلامعله . م سواهموأمّ  ،راهويه

 تقريب، ٤٧٥- ٨/٤٥٤سري أعالم النبالء ، و ١/٣٢ينظر: اجلرح والتعديل  هـ. ١٩٨
 .٣/١٠٥عالم للزركلي ، واأل١١٩، وطبقات احلّفاظ ص:٢٤٥ص:  التهذيب

: قاض من رجال احلديث. كان أمحد بن مروان بن حممد الدينَـَورّي املالكي، أبو بكر )٢(
وابن أيب  ،وصاحل بن أمحد بن حنبل ،حيىي بن معني :ة سنني. أخذ عنمبصر عدّ  قاضياً 
 :من كتبهوغريمها. وأبو بكر بن املهندس،  ،أبو بكر بن شاذان :عنه وغريهم. روى ،الدنيا

السة وجواهر العلم ويف  .مناقب مالكو ،على الشافعيّ  الردّ ، وهو من أماليه، وا

هـ. ينظر:  ٣٣٣سنة  لقاهرة  تويفّ . لدارقطينكا  ،همه لوضع احلديثالعلماء من يتّ 
 ٢٨٩وجعل وفاته  ١٥٣- ١/١٥٢ديباج املذهب ، وال٤٢٨-١٥/٤٢٧ سري أعالم النبالء
 .١/٢٥٦، واألعالم للزركلي دار البشائر ط. ١/٦٧٢هــ، ولسان امليزان 

فيها أّن ابن عيينة حكم بصّحة هذا احلديث، ال أّن سفيان  أي: أسند الديْنوري قّصةً  )٣(
السة وجواهر الع ،أسنده حديث ماء زمزم -٢/٣٤٢لم فإنّه مل يبّيني إسناده. ينظر: ا

 ) ط. دار ابن حزم.٥٠٩رقم ( ٣٤٣
  ( مع حذف ). ٩٢- ٨١جواب احلافظ ابن حجر على حديث ماء زمزم ص:  )٤(

  :خالصة درجة احلديث
  . دسناده جيّ إ : ١٥١ص: التذكرة يف  قال عنه الزركشي

جتماع مرتبة هذا احلديث عند احلفّ ف : ٩٤وقال احلافظ ابن حجر يف جوابه ص:  اظ 

  . يصلح لالحتجاج به ،رقهذه الط



 

      ٤٨٠ 
 

                                                      

 ،هذا احلديث مشهور على األلسنة كثرياً  : ١/٢٢٠وقال السيوطي يف حاشية ابن ماجه 

واملعتمد  ،فهومنهم من ضعّ  ،نهومنهم من حسّ  ،حهفمنهم من صحّ  ،اظ فيهواختلف احلفّ 
  . لاألوّ 

ه نّ أ ،ثنيحملدّ ا وقعليه حمقّ  والذي استقرّ   :٥٠٧ص:  اشيةاحل وقال ابن حجر اهليتمي يف

  .  و صحيحأحسن 

لنظر إىل حديث معاوية املوقوف عليهمنّ إ وقال األلباين: ه ىف فإنّ  ،ا احلديث حسن لغريه 

  ).١١٢٣م (رق ٤/٣٢٤إرواء الغليل .  حكم املرفوع

  : اُء زَْمَزَم ِلَما ُشِرَب َلهمَ  ّما يشهد حلديث ـوم

؛ ليتعّرف عن النّيب المه لـّما قدم مّكةيف قّصة إس ما ثبت وصّح عن أيب ذّر  - ١
ملسو هيلع هللا ىلص: : كنُت هاهنا منذ ثالثني بني ليلة ويوم، قال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصللنّيب  وأنّه لـمَّا قال ،ملسو هيلع هللا ىلص
 رتْ  تكسّ حّىت  فسمنتُ  ، ماء زمزمما كان يل طعام إّال ، فقال:  َفَمْن َكاَن يُْطِعُمَك؟ 

ِإنـََّها ُمَبارََكٌة، ِإنـََّها  ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال رسول هللا ة جوعفَ خْ بطين، وما أجد على كبدي سُ  نُ كَ عُ 

رقم ٤/١٩١٩ يف كتاب: فضائل الصحابة ه مسلمجأخر  .َوِشَفاُء ُسْقٍم  طََعاُم طُْعمٍ 

، وهو يف َوِشَفاُء ُسْقمٍ : ملسو هيلع هللا ىلص ) من حديث عبد هللا بن الصامت بدون قوله٢٤٧٣(

  ). ٤٥٨- ٤٥٧رقم ( ٦١مسند أيب داود الطيالسي ص: 
شربُت ماء زمزم  أنّه قال:  وتشهد له التجربة: روي عن اإلمام الشافعي  - ٢

والتسعة من  ،ُأصيب العشرة من العشرة فكنتُ  ،لثالث: شربته للعلم، وشربته للرمي
  . وأرجوها ،ةالتسعة، وشربُته للجنّ 

عجيبة،  موراً أ وغريي من االستشفاء مباء زمزم أُ  بتُ وقد جرّ  : قال ابن القيم 

ّ من يتغذّ  ذن هللا، وشاهدتُ  ة أمراض، فربأتُ به من عدّ  واستشفيتُ  م ذوات ى به األ
  .  وال جيد جوعاً  ،أو أكثر ،من نصف الشهر العدد قريباً 



 

      ٤٨١ 
 

   

                                                      

يف بداية طلب احلديث  هللا وأ حينئذ وسألتُ  ،ةمرّ  هشربتوأ  وقال احلافظ ابن حجر: 

ة تقرب من عشرين سنة، بعد مدّ  حججتُ  أن يرزقين حالة الذهيب يف حفظ احلديث، مثّ  - 
ل ذلكوأ أجد من نفسي املزيد على تلك املرتبة، فسألتُ    . ه أعلى منها، فأرجو هللا أن أ

لوها. صلة ينظر:  وأقوال العلماء يف مثل هذا كثري، فال حيصى كم شربه من األئمة ألمور 
، جواب احلافظ ابن حجر على حديث ٤/٣٦١، وزاد املعاد ٣١٨- ٣١٥الناسك ص: 
وما  ٢٢٩ف البن ظهرية ص: اجلامع اللطي ،١/١٦٦ اجلواهر والدرر، و ٩٧ماء زمزم ص: 

 لرياجع كتاب فضائل ماء زمزم لبكداش.بعده، و 



 

      ٤٨٢ 
 

 نّ  امّ بعض العو  ٢))١(جَ هلَِ ( رةاألحاديث املشتهيف  :قال الزركشي تذنيب:

  اُء زَْمَزَم ِلَما ُشِرَب لَهمَ من حديث:  أصحُّ  )٣(ان ِلَما أُِكَل له جنَ اذَ البَ  حديث: 
  )٥(. وهو خطأ قبيح))٤((

رَُة الزِ  بُّ ُيْسَتحَ  قوله: [  :لَ ، َوَقْد ِقيْ احلََرمِ وَ  ةَ كَّ  مَ لَفْضِل ِيف  ةِ َمَواِضِع املَْشُهورَ ـَ
  .] َر َمْوِضَعاً شَ عَ َة يَ انِ َـ مـنـََّها ثَ إِ 

  فنذكر الباقي. ،مخسة اأورد منه مثّ  ش:

  :من ذلك قال الفاسي: 

   ،ةني اهلابط إىل مكّ من أعالها على ميَِ  )٦(ة الكبريةرَ زَ جْ َـ مـرب المسجد بقُ  -
   

                                                      
. ينظر: خمتار الصحاح فثابر عليه ،به يَ رِ غْ به إذا أُ  جَ الولوع به. وقد هلَِ  :لشيء اللََّهجُ  )١(

ب: اجليم، فصل:ل ه ج( مادة ٢٨٥ص:   .٢٠٤ص: الالم  )، والقاموس احمليط 
 سقطت من (ب). )٢(
طل قال الزركشي بعد ذكر احلديث:  )٣( ومل يوطي: وقال الس.  صل لهأ ال ،حديث 

ريخ بَـ أقف له على ِإسناد إّال  ينظر:  . وهو موضوع )، نة مشهورة خبراسانمدي( خلْ  يف 

يف  ة، واملقاصد احلسن١٥٠ص:  يف األحاديث املشتهرة التذكرة، و ١/٤٧٩معجم البلدان 
الدرر املنتثرة يف ، و ٢٣١للسخاوي ص:  بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة

 .٨٩ص: األحاديث املشتهرة
 أ]./٥٥[ )٤(
  . ١٥٠ص: ملشتهرة ا التذكرة يف األحاديث )٥(
زرة )٦( لزقاق الذي يؤدّ املراد  زرة القدمية، وهي  ي إىل سوق الليل على ميني : ا

 ّ  دثرتو ، زقاق قهوة يقال هلا: قهوة الطائفم يف هذا الالذاهب إىل املعالة، ويف هذه األ
زرة اآلن ينظر: إفادة طوات يسرية. انتهى. عا قبل مقرأة الفاحتة خبمدّ ـالَعَلم ، وهي يف ا

م   .٢/٢٩٠، و)٢حاشية رقم ( ٢/٤٢األ



 

      ٤٨٣ 
 

  .)١(ى فيه املغربَ صلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  إنّ  :د منها، يقالالصاعِ  ارِ ويسَ 

الطربي  فه بذلك احملبّ رَّ عَ  )٣()و(، )٢( )سالرأْ (مسجد فوقه يقال له: مسجد  -
  ،على ما يقال ملسو هيلع هللا ىلص ى فيها النيبّ وهو من املساجد اليت صلّ  )٤(رىالقِ يف 

  .)٥(كما ذكر األزرقي
   

                                                      
بلطيفاً جّداً . وكان هذا املسجد يف هذا احمللّ بناًء على ما ُوجدت حبجرين  )١( ، ه، وبني 

ب بين شيبة  م تقريباً ). ينظر: شفاء الغرام  ٢٧٠،٥ذراع بذراع اليد (  ٥١٠،٥وجدار 
م ٢٩٠: ، واجلامع اللطيف ص١/٤٩٣  .٢/٤٢، وإفادة األ
ا: الراية  )٢(  ، وشفاء الغرام٦٦٤ص:  رىكما يف القِ ،كذا يف النسختني، ولعّل صوا

  وغريها. ،٢٧٢، و١٤٦ص:  ومعامل مّكة، ١/٤٩٤
ملكان ، طعمري بن مُ بَ ر جُ ئعند ب ،ة عند الردمعلى مكّ  كان يقع: مسجد الرايةو

 ،شعب عامر مقابل مصبّ  على شارع غزّة، جلودرية مقابل عمارات اجلفايلاملعروف اآلن 
 ط.سُ والبُ  أكثر جتارته يف الزلّ  ألنّ  ؛عرف اليوم بسوق الزَّلّ سوق ساعة الذي يُ قريب من 

َي بذلك؛وقد بناه عبد هللا بن عبيد هللا بن العباس يف هذا  تهركز رايملسو هيلع هللا ىلص  النيبّ  ألنّ  . مسُِّ
اية عمران ، املوضع يوم الفتح أزيل عام يف العهد األموي، و  ة املكرمةمكّ وعنده كانت 

د كان من أقرب املساجو . لصاحل مشروع توسعة ساحات احلرم الشمالية هـ؛ ١٤٣٢
بللمسجد احلرام،  ب بين شيبة ه،بني  ينظر:  م تقريباً). ٥٦٠( ذراعاً  ١٠٥٦ وجدار 

، وشفاء الغرام ٦٦٤، والقرى ص: ٤/١٩، وللفاكهي ٢/٨١٤أخبار مّكة لألزرقي 
 .٢٧٢، و١٤٦، ومعامل مّكة للبالدي ص: ١/٤٩٤
 سقطت من (ب). )٣(
 .٦٦٤القرى ص:  )٤(
رقم  ٢/٨١٤ر املواضع اليت يستحّب فيها الصالة مبّكة ب: ذكأخبار مّكة لألزرقي  )٥(
)١٠٢٢.( 



 

      ٤٨٤ 
 

ه إنّ  :يقال(. )٢(يقال له: املختبأ ملسو هيلع هللا ىلص قرب مولد النيبّ  )١(مسجد بسوق الليل -
اار اليتمن حجارة الكفّ ملسو هيلع هللا ىلص  خمتبأ النيبّ    .٣) كانوا يرمونَُه 

سفل مكّ  - ه ارِ ن دَ ه مِ ويقال: إنّ  نسب أليب بكر الصديقة يُ مسجد 

  .)٤(اليت هاجر منها إىل املدينة

                                                      
ون نشاط البيع ؤ يعود إىل طبائع الناس حيث كانوا ال يبدبذلك  تهسبب تسميّ  نّ قيل: إ )١(

عة السمن والعسل حّىت   بعد صالة العصر، ويستمرّ والشراء يف السوق إّال   بعد بعض 
ئنهم،  ،قدون السرجو إىل جزء من الليل حيث يُ  وميتدّ  ،املغرب ال  وبعضهموالفوانيس لز

 بعد املغرب، وهذا من األمور غري املعتادة عند الناس يف ذلك العهد حيث إّال  يهتون إل
ي ومسّ  ،فاشتهر بذلك ،هذا السوق خالف املعتادفيوم العمل بغروب الشمس،  يينته

، ٢٠١٦أكتوبر  ٢٢مكاوي. وصل هلذا املسار يف  سوق الليل ينظر: .بسوق الليل
 .٢٠١٦أكتوبر  ٢٢. وصل هلذا املسار يف ٢٠١٣يونيو  ٢٩صحيفة عكاظ، و 
. ذُكر أّن هذا احملّل معبد عثمان بن عّفان، وأّن النّيب كان خيتبئ ١/٤٩٥شفاء الغرام  )٢(

 .٢٩٠ص:  فيه من الكّفار. ينظر: اجلامع اللطيف
بت هكذا يف النسختني، وليس كذلك عند شفاء الغرام ط. دار  )٣( ما بني القوسني 

. مكتبة النهضة ، وال ط١/٤٣٢، وال ط. مكابة الثقافة ١/٣٤٦الكتب العلمّية 
، يقال له: املختبأ ،ملسو هيلع هللا ىلصقرب مولد النيب  ،مسجد بسوق الليل : . بل البعبارة فيها١/٤٩٥

سنة، ومل أر من  ل من كلّ صبيحة اليوم الثاين عشر من شهر ربيع األوّ يف  يزوره الناس كثرياً 
، مثّ ذكر مقاسه. وذكر معىن ما بني القوسني عند الكالم  من خربه شيئاً  وال عرفتُ  ،ذكره

ة الوحي، وهو مالصق لقبّ  ط. النهضة، فقال:  ١/٥١٥يف موضع املختبأ يف دار خدجية 

ا املشركونكان خيتبئ في  ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  زعموا أنّ  يف  ، وقد سبق ه من احلجارة اليت يرميه 

. فيظهر يل أّن العبارة هنا ملّفقة بني العبارتني، وأّن املختبأ التعليق على دار خدجية 
: الثالثو: املوضع يف دار خدجية، والثاين: هذا املسجد بسوق الليل، أحدهاثالثة، 

 الصفا، وقد مّر، وهللا تعاىل أعلم. املسجد الذي يف دار اخليزران (دار األرقم) عند
، ا هاجر إىل املدينةمّ ـل ملسو هيلع هللا ىلصركب منها مع النيب من داره اليت ه نّ إ: : يقالبدار اهلجرةويعرف  )٤(

 ه مل يكن موجوداً على أنّ  فدلّ  ،مل يذكره األزرقيو  .د إليها صباحاً ومساءً يرتدّ  ملسو هيلع هللا ىلص وكان النيبّ 



 

      ٤٨٥ 
 

   

                                                      

عند برج  ة بسفح ثَِبري الزنج من الشرقال زال مغموراً مبسفلة مكّ املسجد  وهذايف عهده. 
م ينظر:  .شركة مّكة لإلنشاء والتعمري  .٢٦٨معامل مّكة ص: ، و ٤٥-٢/٤٤إفادة األ



 

      ٤٨٦ 
 

 )١(ربِ عب بقُ  يف شِ َىن ار الذاهب إىل مِ سَ على يَ مّكة خارج اإلجابة جد مس -
  .)٣(ى فيه، وقد ذكره األزرقيصلّ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  إنّ  :، يقال)٢(اخردأة يَّ نِ ثَ 

 فيه عَ يَ  ،ةىن من جهة مكّ مِ  دّ حَ  )٤((ِمن)بقرب العقبة اليت  عة،يْ سجد البَـ وم -
  .ه العباسعمِّ  ورضحبُ  األنصارَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسولُ 

                                                      
هذا و . انمَ رْ ط خَ ئة فوق حاإىل مىن من مكّ الذاهب  يسارعن  :دفُ نْـ شعب قُـ وهو  )١(

عند جبل العري يف األبطح. ينظر: أخبار مكة لألزرقي  النور ى اليوم شعبةالشعب يسمّ 
 .٢٧٥ص: ، ومعامل مّكة للبالدي ٢/٨١٤
ه: أَ  )٢( رقم  ٢/٨٢٩كما يف أخبار مكة لألزرقي ،ر اخِ ذَ كذا يف النسختني، ولعّل صوا
واجلامع اللطيف ، ١/٤٣٣)، وشفاء الغرام ٢٣٧٣رقم ( ٤/٥٤، وللفاكهي )١٠٤٢(

  ، وغريهم.١٨١البن الضياء ص:  ة املشرفةريخ مكّ ، و ٢٩١ص:
ة أذاخر ة اليت تشرف على حائط ُخرمان، ومن ثنيّ الثنيّ  :(ريع ذاخر اليوم) ثنية أَذاِخرو

ة. وهو ا يلي مكّ ّـ مـصلها م وقرب عبد هللا بن عمر  ،ةيوم فتح مكّ  ملسو هيلع هللا ىلص دخل النيبّ 
خلُْرمانيّ : يُ نامَ رْ حائط خَ اجلعفرية. و اآلن يف حيّ  صار رحبة  ،ةة بصدر مكّ عرف اليوم 

ا سيارات الكراء  .، على شكل مثلثألمانة العاصمة كمقرّ ،  وقد عمر اليوم جله، تقف 
، ١٨١ريخ مّكة البن الضياء ص: ، و ٢/٩٤٣، و٢/٨٢٩أخبار مّكة لألزرقيينظر: 

 .٢٣ومعامل مّكة للبالدي ص: 
كان يرعى هناك األغنام يف ملسو هيلع هللا ىلص  النيبّ  يقال: إنّ : (مسجد احملصَّب) اإلجابةمسجد  )٣(

واملسجد ال زال  ذكره القرشي. ،ك املوضعصّلى املغرب يف ذل ملسو هيلع هللا ىلص هنّ إيقال: ، و صغره
يقع مشاًال من منارة غربّية  ،ي املعابدة، على يسار الذاهب إىل مىنحبو ى فيه، وهيصلّ 

)، ويبعد GPSخلّط املستقيم عرب جهاز جي يب ايس (م ١٢٥ـعبد العزيز بـ لكامل مسجد
حملّصب، واألبطح، والبطحاء، . كم  ٢٫٥عن املسجد احلرام حنو  ويُعرف هذا املوضع 

 البحر العميق)، و ١٠٤٢رقم ( ٢/٨٢٩ينظر: أخبار مّكة لألزرقي وخيف بين كنانة. 
م ، ٣/٢٨٨ للقرشي ، ومعامل مّكة للبالدي ٢٠٦مع اللطيف ص: اجلاو ، ٢/٣٨وإفادة األ

ريخ مّكة لعبد الغين ص: ٢٧٥ص:   .١٠٠، و
 يف (ب): يف. )٤(



 

      ٤٨٧ 
 

نحر، بني اجلمرة األوىل والوسطى على مبىن عند الدار املعروفة بدار المسجد  -
ى وَحنَر صّلى فيه الضحملسو هيلع هللا ىلص  النيبّ  إنّ  :يقال )١([و]فة، د إىل عرَ ميني الصاعِ 

  َهْديَه.
حنَُِر فيه  ،وهو مشهور. الذاهب إىل عرفة ارِ بش مبىن على يسَ مسجد الكَ  -

وَعدَّه القاضي جمُد الدين  .)٣(الذبيحَ به  )٢([تعاىل] ى هللادَ الذي فَ  الكبشُ 
يستجاب ن اليت كمن األما  الوصل واملىن يف فضل مىنالشريازي يف كتاب 

  .)٤(فيها الدعاء
ا يلي مّ ـمن أعاله م ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  مولدِ  قرب ،يٍّ لِ عَ  دُ ولِ ه: مَ لَ  الُ املوضع الذي يق -

  .)٥(اجلبل
 .ألمختب، وهو مالصق ل)٦(ية الوحقبّ  :املوضع الذي يقال له -

                                                      
 سقطت من (أ). )١(
 سقطت من (أ). )٢(
 ( مع حذف ). ٤٣٥-١/٤٣١شفاء الغرام  )٣(
 ، وقد سبق.١/٣٧٩شفاء الغرام  )٤(
حملّل املعروف بشعب عل مولد علي )٥( ي (شعب أيب طالب قدمياً)، مقابل : هو 

أليب  وكان داراً  ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا فيه ترّىب ، و علي فيه ُولد أمري املؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص. مولد النّيب 
، وال أثر هلذه الدار . واجلبل املشار إليه هو جبل أيب قبيسوكافله ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  طالب عمّ 

، وشفاء الغرام ١٤١: جبري ص. ينظر: رحلة ابن ساخة احلرم توسعةأدخلت يف فقد اليوم، 
 .٢٨٧، واجلامع اللطيف ص: ١/٥١٢
يف هذه وكانت يف زقاق اَحلجر،  ،املؤمنني  دار خدجية أمّ ب كانت: ية الوحقبّ  )٦(

 ،فيها وقت نزول الوحي جربيل ملسو هيلع هللا ىلص  ة حفرة عند الباب يقول: كان جيلس النيبّ القبّ 
ذه القبّ يتّ كانت . و فسّميت من ذلك ؛ةجيلس يف حمراب القبّ  املوضع الذي  ة أيضاً صل 

. وقد أزيلت مع دار خدجية، كما ومكانه بسوق الصاغة القدمي، فيه فاطمة  ولدتْ 
ريخ مكة ٩١. ينظر: رحلة ابن جبري ص: سبق وشفاء الغرام ، ١٨٧ص: البن الضياء ، و

م ٣٢٧واجلامع اللطيف ص: ، ١/٥١٤  .٧٨- ٢/٧٧، وإفادة األ



 

      ٤٨٨ 
 

ذا الزُ  -  .)٢(، وهي مشهورةعلى ما يقال أليب بكر الصديق  )١(قاقدار 

 رحلتهيف  )٥())٤(َرِشْيدٍ (وذكرها ابن  .)٣(مّكة وذَكرها ابن ُجبَـْري يف مَشاِهدِ 

  .)٧(أماَم هذه الدارملسو هيلع هللا ىلص  النيبّ  )٦()مكلَّ (الذي  جرَ احلَ  نّ وقال: إ

                                                      
يقع يف . أيضاً  ،املرفقو  ،بزقاق احلذائنيو  ،العطّارينويقال له: زقاق  :جرقاق احلَ ز أي:  )١(

حيث كان عليه السالم يسلك منه إىل بيت  ،ملسو هيلع هللا ىلص شرقي املسجد احلرام مقابل لباب النيبّ 
 ،رف هذا الزقاق يف وقتنا احلاضر بسوق الذهب، هدم مؤخراً وعُ .  املؤمنني خدجية أمّ 
 ، واملراجع السابقة.١/٦٠٦ينظر: أخبار مّكة لألزرقي . خل يف توسعة احلرم الشريفود

ب النّيب كان يقابلها جدار فيه احلجر  )٢( ، وتسّمى أيضاً بدكان ملسو هيلع هللا ىلصاملذكور، يف جهة 
أيب بكر، يقال: إنّه كان يبيع فيه اخلبز، وأسلم فيه مجع من الصحابة، منهم: علي، 

. ينظر: شفاء ، ومل يذكر األزرقي هذه الدار للصديق وعثمان، وطلحة، والزبري 
م ٢٨٨اجلامع اللطيف ص: ، و ١/٥١٧الغرام   .٢/٤٥، وإفادة األ

 .٩٢رحلة ابن جبري ص:  )٣(
رحالة،  :الدين ابن رشيد الفهري السبيت حممد بن عمر بن حممد، أبو عبد هللا، حمبّ  )٤(

لتفسري والتاريخ. وُ  ألدب، عارف   ،والشام ،بسبتة، ورحل إىل مصرهـ  ٦٥٧سنة لد عامل 
ة ملء العيبة فيما مجع بطول الغيبة يف الرحلة إىل مكّ  :اهاف رحلة مسّ وصنّ  ،واحلرمني

 عليه وانتخبتُ  وقفتُ  فيه من الفوائد شيء كثري، ابن حجر: عنه احلافظ قال  ،وطيبة

مة السنن األبني، واملورد األمعن، يف احملاكحنو، ويف  تلخيص القوانني :من كتبهو .  منه

وكتب صغرية   ،وقصائد ،وله خطب ،يف السند املعنعن )البخاري ومسلم(بني اإلمامني 

، وطبقات ٣٧٠- ٥/٣٦٩. ينظر: الدرر الكامنة هـ ٧٢١سنة بفاس  توّيف  .كثرية
 .٦/٣١٤، واألعالم للزركلي ٥٢٩-٥٢٨ّفاظ ص: احل

 يف (ب): رشد. )٥(
 يف (ب): سّلم. )٦(
إن صّح كالمه  -وهذ احلجر : بعد هذا النقل قال الفاسي. ١٣١ص: ملء العيبة  )٧(

يشري إىل ما روى مسلم عن جابر بن  . ملسو هيلع هللا ىلصفلعّله احلجر الذي عناه النيبُّ  - ملسو هيلع هللا ىلص للنيب 



 

      ٤٨٩ 
 

   

                                                      

 ،ِمبَكََّة َكاَن ُيَسلُِّم َعَليَّ قـَْبَل َأْن أُبـَْعثَ  ِإّينِ َألَْعِرُف َحَجراً   ملسو هيلع هللا ىلص: أّن رسول هللا  مسرة

م )، شفاء الغرا٢٢٧٧رقم ( ٤/١٧٨٢ كتاب: الفضائل  صحيح مسلم.  ِإّينِ َألَْعرِفُُه اْآلنَ 

١/٥١٧. 



 

      ٤٩٠ 
 

ط للفقراء ،)١(وفيها الَعلم األخَضر ،اسودار العبّ  -   .)٢(وهي اآلن ر
ط  -    .ةسفل مكّ  )٣()املرفق(ور

   
                                                      

للون األخضر اللذان  :امليالن األخضران )١( ن  الساعي  سرعيمها عمودان، مدهو
، األنصاب يف بطن الوادي ل حملّ أوّ أّوهلما،  وذلك ألنّ  ؛بينهما يف سعيه بني الصفا واملروة

ا.  وقد أشري إليهما يف التوسعة اجلديدة للمسجد احلرام، داخل املسعى من ضمن بنيا
ب علي، كانت بركن املسجد الذي  : كان أحدمهاو فيه املنارة اليت يقال هلا: منارة 
ب العباساآلخرو  )ب املسجد احلرامواب(أحد أ : يف جدار املسجد الذي يقال له: 

يف دار : كان أحدمها: ْني ن العلمَ يْ ، والعلمان املقابالن هلذَ م تقريالً  ٦٢،٥وبينهما طوًال: 
ط العباس( يف دار العباسكان  اآلخر، و)ويعرف بسلمة بنت عقيل(عباد بن جعفر   ،)ر
ب عليعند  م تقريباً. وبني امليل الذي كان ٦٠وبينهما طوًال: ، والذي كان يف دار منارة 
م. ينظر: شفاء الغرام  ٤٠هـ:  ١٤٢٨م تقريباً، بعد توسعة املسعى سنة  ٢٠عباد عرضاً: 

ريخ مّكة لعبد الغين ص: ٢/٣٢١رمني ، ومرآة احل١/٥٩٨  .٨٧، و
ويف عن ميني املتجه من الصفا إىل املروة، دار هذه الكانت تقع :  دار العّباس)٢(

طاً، يسكنه الفقراء، وكان فيها حجران  حد امليلني االخضرينأجدارها  ، ّمث أصبحت ر
ئلة، ص قد نمان كان يُعبدان يف اجلاهلّية، مها يف ركن الدار، كبريان، يقال هلما: ِإَساف، و

بدار أخرى  واستبدلتْ مثّ توسعة املسعى،  ،يف توسعة الشارع دخلتْ وأُ  ،أزيلت هذه الدار
، ومنت اإليضاح مع ٢/٨٥٨. ينظر: أخبار مّكة لألزرقي ة أجياد يسكنها الفقراءيف حملّ 

، واملراجع ٣٦٣للحريب ص: )، وكتاب املناسك ٣حاشية رقم ( ٢٥٥اإلفصاح ص: 
 السابقة.

ا: املوفق،كما يف شفاء الغرام  كذا يف )٣( ريخ مّكة١/٥١٩النسختني، ولعّل صوا  ، و
م ١٩٠ص:  لعبد الغين   وغريها. ،٢/٣٧٨، وإفادة األ

ط املوفّ و ط املغاربة؛ لس بزقاق املغاربة قر ب إبراهيم، اشتهر بر : كناهم بهعند سوق 
على فقراء هـ  ٦٠٤سنة فه بن عبدالوهاب اإلسكندري. وقّ  عليّ مال الدين نسب جليُ 

ء ذوي احلاجات املتجردين، ليس للمتأهلني فيه حظّ  ، وال نصيب، كما كان العرب الغر
ً يف احلجر الذي على   ،١/٦١٥، وشفاء الغرام ١/٢٨٥ العقد الثمنيبه. ينظر: مكتو

م ،٢٨٩: واجلامع اللطيف ص  .٢/٤١١ وإفادة األ



 

      ٤٩١ 
 

 ،فيه )٢()مستجاب(الدعاء  كان يقول: إنّ ه  أنّ  الشيخ خليل املالكيّ  )١(وعن
  .للدعاء هُ ر إتيانَ كثِ ه كان يُ ه، وأنّ بِ  ندَ أو عِ 

، ويقال له اآلن: )٣(ةمكّ  َيبْ خشَ أَ  ، أحدِ اجلبل األمحرِ  فِ حْ لِ َنيد، بِ ـمعبد اجلُ  -
  )١(.)٤(]انعَ قُ يْـ عَ قُـ [

                                                      
 .بلغين أّن الشيخ...  يف كتاب شفاء الغرام:  )١(
 .ب): يستجابيف ( )٢(
   .َأَخاِشبُ ، مجعه: غليظ احلجارة ،جبل خشن كلّ واألخشب يف اللغة:  تثنية األخشب،  )٣(
رةً األخشبانو رةً إىل مكّ  : جبالن يضافان  رةً  ة، و إىل املزدلفة. فأّما  إىل مىن، و

ما  - وهو األكثر واألشهر  –إطالقهما على مّكة  جبل قُعيقعان، وهو  -١فاملراد 
 ؛ا بذلكـيَ مِّ ـسُ ، األخشب الشرقي ، وهو قبيس أيبوجبل  - ٢، واألخشب الغريب

إن ملسو هيلع هللا ىلص! . ومها اللذان وردا ذكرمها يف قول َمَلك اجلبال:  حممد لعظمهما وخشونتهما
ُ ِمْن َأْصَالِِمْ  ملسو هيلع هللا ىلص:؟ فقال نيعليهم األخشبَ  قَ بِ طْ أن أُ  شئتَ  َّ َمْن  َبْل َأْرُجو َأْن ُخيْرَِج ا

ًئا ََّ َوْحَدُه، َال ُيْشِرُك بِِه َشيـْ  ، فالشامي منهما يُسّمى القابل،. وأّما أخشبا مىنيـَْعُبُد ا

، املعروف اليوم جببل الرخم، املقابل جلبل النور من ثبري غيناء (ثبري األثربة) وهو وجه
، واليماين منهما: كان يسّمى الصابح. وأهل الربيّة يسّمون اجلبلني املشرفني على اجلنوب

الذي ميّر ويسّمون الطريق ومها حّد املزدلفة مـّما يلي عرفة، املزدلفة من الشرق: األخشبني، 
)، ١٧٩٥رقم ( ٣/١٤٢٠: املأزمني. ينظر: صحيح مسلم ليلة النفر من عرفة بينهما حلاجّ ا

النهاية يف غريب ، و ١/١٢٢)، ومعجم البلدان ٣٢٣١رقم ( ٤/١١٥وصحيح البخاري 
(املقدمة)، ومعامل مّكة للبالدي  ١/١٨٨وفتح الباري ، )َخَشبَ (، مادة: ٢/٣٢احلديث 

٢١- ٢٠. 
  ا أثبت من (ب) وموافق ملا يف كتاب شفاء الغرام وغريها.يف (أ) قُيُقعان، وم )٤(
ُقعانو هو اجلبل الضخم املشرف على املسجد  -  القاف وفتح املهملة بضمّ  - : جبل قـَُعيـْ

بني وادي  -لقصر- اً بني ثنيْيت: َكَداء، وُكًدى دّ من الشمال والشمال الغريب، ممتَ  ،احلرام
ً. ،إبراهيم شرقاً  على مّكة  ؛ّمسي بقيقعانقيل: و  ووادي ذي طوى غر ألّن ُجرَهم سكنوا 

سا إذ تناف –وهم قبيلة سكنوا أسفل مّكة حني ذاك  – َقُطورَاءَ ، فخرج لقتال هوما حاز 



 

      ٤٩٢ 
 

   

                                                      

بذلك  عُ قِ عْ قَ عاب يُـ َـ جِ لـوا ،والسيوف ،قرَ والدَّ  ،من الرماح معدّ بينهم، فحملوا مّكة لك م
  وقيل غر ذلك. ،(أي: يصّوت) معه

مساء كثرية: فطرفه الشمايل الغريب يُ سمّ ا يُ إمنّ  ،عرف اليوم اسم قعيقعانوال يُ  جبل  :ىسمّ ى 
 :ىسمّ َمْعاله يُ ـ، والشرقي املشرف على ثنية َكَداء (اُحلُجون) واملشرف على مقربة اليالعباد

جبل ِهنِدي، وجبل الفلق،  . ومن أمسائه أيضاً:، وامسه يف اجلاهلّية: األعرفجبل السَُّليمانية
جزء كبري  كّل على حسب جهته، وقد أزيل  ،وغريها من األمساء ،وجبل املطابخ، وجبل قرن
وأخبار مكة )، ٣٢٣١ينظر: صحيح البخاري بدء اخللق رقم ( منه لصاحل توسعة احلرم.

 ٤٨- ٤/٤٧)، وللفاكهي ١٠٦١( رقم ٩١١- ٢/٩١٠)، ١٢٨رقم ( ١/١٤٢لالزرقي 
واملصباح املنري ، ٤/٣٧٩دان ، ومعجم البل١/١١٢ابن هشام  سرية)، و ٢٣٦٤رقم (

 .٢٢٣مل مّكة ص: اومع، )ق ع ق ع(مادة:  ٢/٥١٠
 ).كثريمع حذف  ( ٥١٩-١/٤٩٣شفاء الغرام  )١(



 

      ٤٩٣ 
 

  :ةا اجلبال املباركة مبكّ وأمّ  قال: 

وشيث  ،وَحوَّاء آدم  رَ بَـ فيه قَـ  نّ قيل: إ، )١(سيْ بَـ يب قُـ جلبل املعروف  :فمنها
ريخ ُمّدة آدم وبَنِ  يف اجلُزء )٢()الذهيب(ذكره ، ابنهما   .)٣(يهالذي ألَّفه يف 

   

                                                      
 بل أشهرها على اإلطالق ،ةهو من أشهر جبال مكّ  -القاف بضمّ -  :سيْ بَـ قُـ  أيبجبل  )١(

من وهو اجلبل املشرف إشرافاً مباشراً على املسجد احلرام من من أكربها، مع أنّه ليس 
، يصّب منه شعب جهته الشرقّي، والصفا الذي هو مبدأ املسعى من أصل جبل أيب قبيس

علّي بينه، وبني اخلندمة (اآليت ذكره)، وأبو قبيس بني شعب علي، وبني أجياد، وهو من 
 من برجل يمسّ  :قيلو .ي أ قبيسمن أيب قبيس، فسمِّ  لركنُ ا سَ بِ تُ اقْـ قيل: . اجلبال املأهولة

وكان يزحم السيل فيدفعه إىل  ،ةقبّ  فيه بىن من لأوّ  هألنّ ؛ كّىن أ قبيسكان يُ  ،جحِ ذْ مَ 
وطريقاً  ،احلرام طريقاً للسيل دوبني املسج ،املسجد احلرام، فنحت منه الكثري وشّق بينه

لبنياناللسيّ  ينظر: معجم البلدان  ه قصر الصفا امللكي.يف سفحيقع ، و رات هو مكسو 
، ٧/١٣٥١ومعامل احلجاز للبالدي ، ٣٢١- ١/٣٢٠مرآة احلرمني ، و ١/٨٠للحموي 

 وأخبار مّكة لألزرقي والفاكهي املراجع السابقة.
 يف (ب): الرميى. )٢(
يف  أنّه رأى هذا القول خبّط الذهيب قد ذكر الفاسيو ، مل أقف على هذا اجلزء للذهيب )٣(

املورد العذب  :أّن الذهيب نقل هذا القول من كتاب ، ونقله منه. وذكر أيضاً هذا الكتاب

وقال الذهيب يف ترمجة وهب بن نقله عن وهب ابن منبه. قد  ، واحلليبلقطب احلليباهلىن

ميزان االعتدال ينظر: .  ، كثري النقل من كتب االسرائيلياتصادقاً  كان ثقةً  منبه من: 

 .٥٢١-١/٥٢٠شفاء الغرام ، و ٤/٣٥٢



 

      ٤٩٤ 
 

 )٤([تعاىل] هللاُ  )٣(]هَضعَ وَ [ل جبل وهو أوّ  .)٢(القمر انشقّ  )١([عليه] ويقال: إنّ 
  .)٥(وي عن ابن عباسكما رُ   ،يف األرض

                                                      
، وهو املوافق ملا يف اجلامع اللطيف ا أثبته من (ب) تستقيم العبارةمبمبّكة، ولعّل يف (أ):  )١(

 . ٢٩٢وغريه. ينظر: اجلامع اللطيف ص: 
اية املخطوطة ملسو هيلع هللا ىلص) (من معجزاته  ينظر: املورد العذب اهلىن لقطب الدين احلليب )٢( إىل 

جلنّ  ، ص: ليب، وحتقيق: عبد هللا القحطاينة)، للحافظ قطب الدين احل(العشرة املبشرون 
 هـ.١٤٢٨، رسالة ماجستري، يف جامعة أّم القرى (مّكة املكّرمة) سنة/ ١٨٧

ابن ، والرواية ١/٥٢٥شفاء الغرام كتاباملثبت من (ب) موافق ملا يف  يف (أ): وصفه. و  )٣(
 .عّباس 

 ليست يف (أ). )٤(
كتاب   البيهقي يف الشعبو  )،٩٤٠رقم ( ٢/٣٤١ الضعفاء الكبرييف رواه العقيلي  )٥(

ب: حديث الكعبة، واملسجد احلرام عباس ) عن ابن ٣٦٩٨رقم ( ٥/٤٤٧ املناسك، 
َأوَُّل بـُْقَعٍة ُوِضَعْت ِيف اْألَْرِض َمْوِضُع  قال: ملسو هيلع هللا ىلص أّن النّيب ولفظ البيهقي:  ،مرفوعاً  

َها اْألَْرُض، َوِإنَّ َأوََّل َجَبٍل َوَضَعُه هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َوْجِه اْألَْرِض َأبُو  ،اْلبَـْيتِ  مثَُّ ُمدَّْت ِمنـْ
عن ابن القرشي، عبد الرمحن بن علي جلهالة  ؛. وهو ضعيفقـُبَـْيٍس مثَُّ ُمدَّْت ِمْنُه اْجلَِبالُ 

كتاب:   كما أخرج عنه عبد الرزاق يف املصّنف  ،واحملفوظ: وقفه على ابن عباس .جريج
ب: بُنيان الكعبة سناد حيتمل ضعفه؛ وذلك ألنّه من ٩٠٨٩رقم ( ٥/٩٠ املناسك،   (

 ،ثبت ،ثقةأنّه  رواية َمْعمر بن راشد األزدي، عن األعمش، ذكر احلافظ يف التقريب
كذلك أخرج وقفه عن و ، وكذا ذكر ابن معني. شيئاً  عمشاأل يف روايته عن  أنّ إّال  ،فاضل

رقم  ١/٦٧ ب: ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق املاء األزرقي يف أخبار مّكةابن عباس 
كتاب: التفسري، تفسري سورة عّم   ، واحلاكم يف املستدرك، فيه مرتوك) بسند ضعيف٣(

وغريه؛ لوجود املرتوك ) وصّححه، لكن ضّعفه الذهيب، ٣٨٨٩رقم ( ٢/٥٥٦ يتساءلون
شواهد موقوفة عن كثري من  احلضرومي. وله طلحة بن عمروالذي من رواية األزرقي، وهو 

بدون  ،، وجماهد، وقتادةككعب األحبار، وأيب هريرة، وعمرو بن العاص   ،السلف
، وحتتمل أن تكون منقولة عن حتتمل أن يكون هلا حكم الرفعذكر جبل أيب قبيس، وهي 

 )، ولسان امليزان٢- ١رقم ( ٦٧- ١/٦٦ر: أخبار مّكة أعلم. ينظتعاىل فا  ،أهل الكتاب



 

      ٤٩٥ 
 

   

                                                      

ذيب التهذيب ٤٠١- ٧/٤٠٠و ،٣/٤٢٣ رقم  ٢٨٣، والتقريب ص: ١٠/٣١٩، و
  .٦٧٦-٣/٦٧٢والدر املنثور )، ٦٨٠٩رقم ( ٥٤١)، وص: ٣٠٣٠(

دراساُت العلمّية ال تْ موقعاً فريداً من نوعه، فقد أثبت : يُعترب موقع الكعبة املشّرفةلطيفة
، احلديثة: توسَُّط مكّ  لنسبة لكلٍّ من العاَلمني (آسيا، وإفريقيا، وأورو ة املكّرمة لليابسة، 

مـَّا يؤّكد على أنَّ لـمّكة املكرّمة موقعاً ـواألمريكتني، وأسرتاليا، والقارة اجلنوبّية املتجّمدة)، م
ا أمّ آخر، من هنال ينافسها يف ذلك أيُّ موقع  ،فريداً ومتمّيزاً  ّ  ا ُوِصَفْت يف القرآن 

ت املذكورة آنفاً القرى . ، وهذا تفسري ابن عّباس، وغريه من السلف، كما جاءت يف الروا
ستخدام  القياسات وصور األقمار الصناعية ينظر: إثبات توسط مكة املكركة لليابسة 

لس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغ لدكتور لتعاون مع اهليئة العاملية حيىي وزيري، ا اثة 
م)، وكتاب: الكعبة املشّرفة ألمحد  ٢٠٠٩لإلعجاز العلمي يف القرآن والسّنة، القاهرة (

 . ١٧٤الدوسي ص: 



 

      ٤٩٦ 
 

فان إىل أن و فيه زمن الطُّ  عَ ودِ جر األسود استُ احلَ  يُْدَعى األمني؛ ألنّ )١(وكان 
  .)٣(البيت والسالم )٢(]الصالة[عليه بىن إبراهيم ج منه حني ِر خْ استُ 

  .)٤(والدعاء فيه مستجاب خلٍرب رواه الفاكِهي
   

                                                      
 /أ]٥٦[ )١(
 ليست يف (ب). )٢(
ب: ما ذُكر من بناء إبراهيم  روى )٣( رقم  ١١٧- ١/١١٣ذلك األزرقي يف أخبار مّكة 
حممد بن إسحاق، وحّسن إسناده ابن  عن ناء إبراهيم لبيف قّصة طويلة  ،)٧٣(

هذه لفاكهي او وذكر ، ٢/٩١٠دهيش، وذكره خمتصراً بدون إسناد يف ذكر: أخشيب مّكة 
، عن عبد الوهاب بن جماهد )٢٣٦٤رقم ( ٤/٤٧وسببها يف ذكر أخشيب مّكة  ،التسمّية

الطرباين يف معجم  ىورو . ، وغريه)٤٢٦٣رقم ( ٦٣٨التقريب ص: وهو مرتوك، كما يف 
ما يُؤيّد هذه  موقوفاً  ) عن عبد هللا بن عمرو ١٤١٧٠رقم ( ١٣/٣٥١الكبري 

ُن األسوُد من السماء، فُوِضَع كزل الر ن: ، فقال الطوفانالتسمّية، ولكن مل يذكر 

 .اٌة بيضاُء، فمكث أربعني سنًة، مث ُوِضَع على َقواعِد إبراهيمَ ه َمهَ ، كأنّ على أيب قـُبَـْيس

، وجممع الزوائد ٢/١٩٥صّحح إسناده املنذري، واهليثمي، وضّعفه األلباين. ينظر: الرتغيب 
 ).٧٢٩رقم ( ١/٣٦٢، وضعيف الرتغيب ٣/٢٤٣
 ذكر الفاكهي)، ٣١رقم ( ١٣٧- ٥/١٣٦أخبار مّكة ذكر: خرب وفد عاد إىل مّكة  )٤(

م نزلوا على بكر بن ُمَعاِويَة، و  ،ب َجدب ِبَالدهماء لقومهم ِبسبخرب َوفد َعاد لالستسق ّ أ
اعلوا ة قال هلم: ن معاويبكر ب أنّ  اخلرب ويف فأقاموا عنده شهراً. ،سّيد العماليق يومئٍذ مبّكة

، فإنّه مل يعله خاطىء يعرف هللا تعاىل منه إّال أجابه إىل ما - أ قبيس  يعين - هذا اجلبل 
له الفاكهي ومل يذكر . . وذكر بقّية اخلرب يف دعاء كّل من الوفد، واستجابة دعائهدعاه إليه

 إسناد.



 

      ٤٩٧ 
 

 قربَ  فيه )٢()هأنّ عن ابن عباسروى الفاكهي فقد ، )١(: جبل اخلَْنَدَمةمنهاو

  )٤(. )٣(اً سبعني نبيّ 

  ]. ةَ ْجيَ ُت َخدِ بـَيْ  :اهَ نْـ مِ وَ  قوله: [

ة بعد دار خدجية أفضل املواضع مبكّ  أنّ الطربي  ذكر احملبّ  قال الفاسي: ش: 

  )٦(. )٥(ونزول الَوحي عليه فيها ،ا ملسو هيلع هللا ىلص كىن النيبّ لطول سُ  ؛املسجد احلرام

   

                                                      
-  فهاء ،فميم ،ملهملةالدال ا مثّ  ،بفتح اخلاء املعجمة، وسكون النون -  :جبل اخلَْنَدَمة )١(
قرب  ،تبدأ من شعب عامر ،يف ظهر أيب قبيس يهو ة، ة خشباء مبكّ هي سلسلة جبليّ  :

سم آخر،  تصل املفجر، وإن كان شرقها يسمّ فتشرق حّىت  ،املسجد احلرام مشرفة  وهيى 
 متدّ ـوهي تقابل احلجون من اجلنوب، وت ،ريةثاليوم أحياء كوفيها  ،على أجياد الصغري

ايتها هناك جبل (ُسَدير). ،جنوً  ، ومعامل ٣٩٣- ٢/٣٩٢ينظر: معجم البلدان  فيكون 
 .٩٧مّكة ص:

 يف (ب): أّن. )٢(
). ذكر حمّقق الكتاب أّن ٢٤٦٤رقم ( ٤/١٣٤ذكر: معالة مّكة اليماين أخبار مّكة  )٣(

. وبقّية رجاله ثقات  ،ومل أعرفهما مثّ قال:  ،وشيخ شيخه ،يف إسناده شيخ الفاكهي

 . وهللا أعلم بصحته  وقال الفاسي بعد أن نقل هذا اإلسناد: 
  ( مع حذف كثري ). ٥٢٦-١/٥١٩شفاء الغرام  )٤(
 .٦٦٤القرى ص:  )٥(
 .١/٥١٦شفاء الغرام  )٦(



 

      ٤٩٨ 
 

يِل ْبِن َعقِ  )١()نْ مِ ( – َوُهَو َخِليَفةٌ  -ُة اُه ُمَعاِويَ مثَُّ اْشتَـرَ  :اَل اَألْزرَِقيُّ قَ  قوله: [
  ].  )٢(ِيب طَاِلبٍ أَ 

أخذ  هلَببن أيب  )٣(]ُعتَبة[ أنّ  رَ يف موضع آخَ  ذكر األزرقيّ  قال الفاسي: ش: 

  )٥(. )٤(وهللا أعلم ،درهمألف ئِة يَت خدجية فباَعه من ُمعاويَة مباب

   

                                                      
 يف (ب): بن. )١(
. وذكره )١٠٢١رقم ( ٢/٨١٣ ذكر املواضع اليت يستحّب فيها الصالة أخبار مّكة )٢(

بدون إسناد. ضّعف ابن  ٤/٧ضع اليت يستحّب فيها الصالة كذلك يف ذكر املوا الفاكهي
دهيث إسناد خرب األزرقي؛ جلهالة سليمان بن أيب َمْرحب موىل بين ُخثـَْيم. وذكره الفاكهي 

وزعم بعض املكّيني: أّن رجًال من أهل مّكة يقال له: سليمان  يف أّول هذا الباب، فقال: 

ألزرقي يف أّول اخلرب، بدون ذكر بيت خدجية، مثّ قال: ، مثّ ذكر ما ذكر ابن أيب مرحب 

ر عند أهل مّكة، حيّقق ذلك مشاخيهم   عقيل بن أيب  الءياستوأّما  .وهو من أصّح اآل

لـّمل أراد أن ينزل ملسو هيلع هللا ىلص ، وغريها، فثابت يف الصحيحني، فإنّه ملسو هيلع هللا ىلصار النّيب دعلى طالب 
َوَهْل تـََرَك لََنا َعِقيٌل  ملسو هيلع هللا ىلص: ؟ فقال ةَ  دارك مبكّ يفزل نأت :مبّكة، سأله أسامة بن زيد 

ٍع، َأْو ُدورٍ   هو وطالب، ومل يرثه جعفر، وال عليّ  ،وكان عقيل ورث أ طالب . ؟ِمْن ِرَ

ّ  ؛شيئاً  صحيح البخاري  . ينظر:ين، وكان عقيل وطالب كافرَ  نيمسلمَ  ما كاأل
ب: النزول مبّكة للحاّج ١٥٨٨رقم ( ٢/١٤٧ب: توريث دور مّكة  )، وصحيح مسلم 

، )٢٠٩٢- ٢٠٩١رقم ( ٢٦٢- ٣/٢٦١فاكهي ، وأخبار مّكة لل)١٣٥١(رقم  ٢/٩٨٤
 .٣/٥٠٣وفتح الباري البن حجر 

ا: ُمَعتُِّب،كذا يف ال )٣( ومها أخوان  وشفاء الغرام. ،كما أخبار مّكةنسختني، ولعّل صوا
     .٥/١٢٨صحابيان، أسلما يوم الفتح. ينظر: الروض األنف 

، وذكر يف هذا املوضع أّن معّتب كان أقرب الناس إليه جواراً، وأّن ٢/٨٧٧أخبار مّكة  )٤(
 الذي ُولد فيه.ملسو هيلع هللا ىلص عقيل بن أيب طالب أخذ مسكنه 

  .١/٥١٥شفاء الغرام  )٥(



 

      ٤٩٩ 
 

  ]. )١(اَألْرَقمِ   َدارِ ِيف  قوله: [

 ؛بعد داِر خدجية ةكّ مب ماكنلَعلَّ هذا املوِضَع أفَضل األ قال الفاسي:  ش:

ذا املوِضع ُدوَن  ،يدعو الناَس لإلسالم ُمستخفياً  ،فيه ملسو هيلع هللا ىلص لكثرة مكث النيبّ  وإقامِتِه 
  )٢(.إقامته بدار خدجية؛ ولذلك كانت أفضَل من هذا املوضع 

  ]. رٍ ثـَوْ  )٣()لِ بَ ِجبَ ( قوله: [

نـَزَله ثـَْوُر  ،أطَحلُ  :لاسُم اجلب، وَ ثور َأْطَحل :ويقال له : القاموسقال يف  ش:
  )٥(. سَب إليهفنُ  ،)٤(ةبُن َعبِد َمَنا

فقد َأَوْيُت  ،دإّيل  حممّ  :ملسو هيلع هللا ىلص هذا اجلبل قال للنيبّ  ى أنّ روَ ويُ  قال الفاسي: 

  )٧(. )٦( اً ة عشر نبيّ ستّ قبلك 

                                                      
أبو جندب بن  ،رقم، وامسه: عبد مناف بن أسدألكانت الدار تعود إىل األرقم بن أيب ا )١(

بن خمزوم بن بن عمر عبد هللا، (جّد أّم املؤمنني أّم سلمة بنت حذيفة بن عبد هللا هذا) 
كان من  وهو قريش جممع القرشيني.بن غالب بن فهر،  بن لؤييقظة بن مرة بن كعب 

 ٨٣وله ، هـ ٥٣سنة   تويفّ و وما بعدها،  ،وشهد بدراً  ،السابقني إىل اإلسالم، هاجر
  .١١/٣٧٧، وسبل اهلدى ١/٢٥٣ينظر: سرية ابن هشام  .سنة

  .١/٥١٨شفاء الغرام  )٢(
 يف (ب): جبل. )٣(
ن، ن ُمَضرَ ب ثَور بن عبد َمَناَة بن أَدِّ بن طَاِخبَة بن إلياَسب )٤( جّد جاهلي.  : من عد

م. فعُ  ،ةاّلذي به الغار مبكّ  كانت منازل بنيه حول جبل ثور من نسله سفيان و رف 
، واألعالم ٦٣٨- ١/٦٣٧ . ينظر: الطبقات الكربى للهامشي، وتوضيح املشتبهالثوريّ 

 .٢/١٠٢للزركلي 
 .٣٦٠ص:  : الثاءفصلب: الراء، القاموس احمليط  )٥(
 مل أجده يف كتب احلديث. )٦(
 .١/٥٢٨شفاء الغرام  )٧(



 

      ٥٠٠ 
 

  .] اآلنَ َفُمنَّ َو ِإالَّ  قوله: [

  : جيوز فيه ثالثة أوجه : بشرح املهذّ قال يف  ش:

  ، وتشديد النون ،امليم ضمّ  -
  .)١(مع فتح النونكسر امليم و  -
  )٣(.)٢(كسرها خفيفةو  -

  . ] ىْن تـَْنأَ َل أَ بْ قَـ  وله: [وق

  .)٤(أي: تبعدش: 

  .] ِين يْ  دِ َة ِيف مَ صْ العِ وَ  قوله: [

ّ  ؛وز ُسؤاُل العصمةه ال جييـَُردُّ به على من تـََوهَّم أنّ  ش: من خصائص  األ
  .)٥(األنبياء

   

                                                      
 أي: ِمَن اآلن، وذكر النووي أنّه أجود األوجه. )١(
 أي: فِمِن اآلن. )٢(
موع:  )٣(   .٨/٢٥٨ا
 ).ن أ يمادة: ( ٣٠٣ينظر: خمتار الصحاح ص:  )٤(
ورّده على سؤال العصمة  ،لعّله يشري إىل رأي شيخ األسالم ابن تيمية يف هذه املسأل )٥(

رياجع: الرّد على الشاذيل يف حزبيه البن ولالستزادة فل. حزب البحر كتابه:  يف ةاملذكور 

 .٢٥- ١٧تيمية ص: 



 

      ٥٠١ 
 

وقد قرَّر ذلك  ،ُوجوُب الِعصَمة ُدوَن َجوازِها :الذي اخّتصُّوا به : أنّ جوابُهو
ذا ،ِحزب الشاِذيليف شرح  )١(الشيخ داود الَباِخلي املالكي   .)٢(وبغريه ،واسَتدلَّ 

 اإلمالءيف  )٣(][ فعيهذا الدُّعاء ذكره الشا أنّ  بشرح املهذّ ويف 

  )٤(فق األصحاُب على استحبابه.واتّ 

  .إىل آخره ] َفَحدُّ احلَرِمِ  قوله: [

  ها بعضهم فقال: مَ ظَ نَ  ش:

  هْ انَ قَ تْـ ا رُْمَت إِ ذَ إِ  الٍ يَ مْ أَ  ةُ ثَ َال ثَ    ةٍ يبَ طَ  ضِ رْ أَ  نْ مِ  دُ يْ دِ حْ التَّ  مِ رَ حَ لْ لِ وَ 

  )٥(هْ انَ رَّ عِ جَ  عٌ سْ تِ  ُمثَّ  رٌ شْ عَ  ةُ دَّ جَ وَ   فٌ ئِ اطَ وَ  اقٌ رَ عِ  الٍ يَ مْ أَ  ةُ عَ بَـ سَ وَ         

  
   

                                                      
داود بن  ـالشهري بـ ،داود بن عمر بن إبراهيم الشاذيل املالكي، أبو سليمان اإلسكندري )١(

أخذ عن التاج ابن عطاء هللا ، من األئمة الراسخني ،متصّوف، ة: من فقهاء املالكيّ ماخال
إيضاح املسالك على املشهور من مذهب  :كان عاملاً بفنون عديدة. من كتبه  .وانتفع به

خمتصر شرح للزجاجي، و  شرح اجلمليف املعاين، و كشف البالغةو ،مالك

، وذيل ١/٢٩٣هـ. ينظر: شجرة النور الزكية  ٧٣٢ سكندرية سنةإل توّيف . التلقني

 .٢/٣٣٣، واألعالم للزركلي ١٧٦- ١٧٥اإلبتهاح ص: 
، ومل أقف عليه رغم ، وهو مطبوعةالرسالة املرضية، يف شرح دعاء الشاذليّ اه: مّ ـسو  )٢(

ط. درّة األسرار، وكشف  ٧٥حزب البحر أليب حسن الشاذيل ص:  البحث. ينظر:
 .٢/٦٦١نون الظ

 ليست يف (ب). )٣(
موع:  )٤(   .٤١٠- ٤٠٩. وينظر الدعاء يف منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ٨/٢٥٨ا
ظمهما  قال الفاسي بعد ذكر البيني األّولني:  )٥(  .١/١٢٤. شفاء الغرام ال أعرف 



 

      ٥٠٢ 
 

 ،ي الشافعيرِ يْ وَ د بن أمحد النـُّ حممّ  لالفض أبو ،وذيَّل عليهما القاضي كماُل الدين
  :)٢()فقال( )١(وهو َجدُّ الفاسي ألّمه ،وعامل احلجاز يف عصره ،وخطيبها ،ةقاضي مكّ 

  َفَسْل َربََّك الَوهَّاَب يـَْرُزْقَك ُغْفرَانَهْ   اهَ ينِ سِ  ْميِ دِ قْ تَـ بِ  عٌ بْ سَ  نٍ مَ ـيَ  نْ مِ وَ 

َوملَْ يـَْرَض ُمجُْهوٌر ِلَذا الَقْوِل ُرْجَحانَهْ   َوَقْد زِْيَد ِيف َحدٍّ ِلطَاِئٍف أَْرَبعٌ 
)٣(  

َمَسافة )٥( )٤(يب بكر عبد هللا بن خليل العثماينأد بن حممّ ذلك نظم الرضى ونظري 
  َمَسافة املواقيت فقال:)٥(

 

                                                      
اإلمام   ،حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن القاسم بن عبد الرمحن بن القاسم بن عبد هللا )١(

ه تفقّ  .ياملكّ  مثّ  ،قيلي الطاليب النويري األصل املصريّ العَ  أبو الفضل القرشيّ  :كمال الدين
مسع و  واملّزي، وغريهم، ،قي الدين السبكيوت ،بدمشق على الشيخ مشس الدين ابن النقيب

ملدينة من مجال الدين املطري ،ة من مجاعةمبكّ  سة الفقهاء الشافعيّ  ،و ة وانتهت إليه ر
ليفه:  .ةألقطار احلجازيّ  هـ. ينظر:  ٧٨٦سنة   تويفّ .املعّلم بدية احلّر املسلممن 

، والدرر الكامنة ٣/١٦٣بة ، وطبقات الشافعّية البن قاضي شه١/١٢٤شفاء الغرام 
٥٥-٥/٥٤. 
 سقطت من (ب). )٢(
 شفاء الغرام املرجع السابق. )٣(
وفقيهه  ،كان شيخ احلرم .يرضي الدين، حممد بن أيب بكر بن خليل العثماين املكّ  )٤(

ّ وُ  .وغريه ،ميّزي، حّدث عن ابن اجل، زاهداً وكان حنوًّ  م التشريق، سنة لد مبىن يف أ
لغة. وتويفّ  التنبيهيف النحو، ويعرف لزخمشري ل املفصلكان حيفظ هـ، و ٦٣٣  معرفة 

، وشذرات ١/٢٩٦هـ. ينظر: طبقات الشافعّية لإلسنوي  ٦٩٦ سنةيف ذي احلّجة  
 .٧/٧٦٢الذهب 

 /أ]٥٧[ )٥(



 

      ٥٠٣ 
 

ــــــــــــــِة َحمْــــــــــــــــِإنَّ احلَُليْـ    َرمَفــــــــــــــــَة لِْلَمِديْـنَــ
ـــــــــْرقٌ  ـــــــــا )١(ِع ـــــــــٌد قـَْرُ ـــــــــرَاٌق ُمثَّ َجنْ   ِع

  أَرَبعٌ  ٌر َوُجْحَفةُ َعشْ َفُحَليَفٌة 

َويـََلْملَـــــم  
  )٤(َوشـــــاٌم ُجْحَفــــــةُ  )٣()َمنٌ َـ يـــــ( )٢(

ــــــــــــرِيَفُة َمخَســــــــــــةُ اَموَ ـَهــــــــــــِذي الــــــــــــ   ِقيُت الشَّ
ـــــــــــلُ  ـــــــــــاِن َمَســـــــــــاَفةُ  )١(َوَمرَاِح ـــــــــــاِقي اثنَـَت   الَب

  
                                                      

ق الطائف، تقع ق، وهي قريّة خربة يف طريق من طر : ميقات أهل العراذات ِعْرقأي:  )١(
ة، تنبت الطرفاء، خَ بَ يف واٍد ذي مياه من وجه األرض مشال شرقّي مّكة املكّرمة. أرضها سَ 

الضريبة،  :يسّمى اآلنو فنسب إليه،  -وهو اجلبل الصغري  -رق ألنّه فيه عِ  ؛ّمسي بذلك
امة وجند.  : احلنو،ام منها يسّمىوهي مندثرة اليوم، وموضع اإلحر  وهي احلّد الفاصل بني 

ألميال من اجلهة الشمالّية الشرقّية مبرحلتنيتبعد عن مّكة  لكيلومرتات ٥٥٫٨، و  ٩٠، و
ذيب األمساء ١/٢٦٤تقريباً. ينظر: واملغين يف اإلنباء عن غريب املهّذب واألمساء  ، و

بّية السعودية سافات الطرق يف اململكة العر . وم٦/١١٣٧، ومعجم معامل احلجاز ٣/١١٤
ريخ مّكة لعبد الغين ص: ٣جدول رقم ( ٥ص:   .١٤)، و

يف يلملم، وتقع  بفتح املثناة حتت، وتكرار الالم وامليم، ويقال أمللم، وهي لغةً  :يـََلْمَلمْ  )٢(
خلّط املستقيم أميال من مّكة املكّرمة تقريباً  ٤٩٫٥كيًال، و  ٨٠على بعد  كم عرب   ٧٣، و

  ).GPSجهاز جي يب ايس (
: واٍد فحل من أودية احلجاز، يسيل من السراة الواقعة جنوب غريب الطائف، حيث يلملمو

ر بين سفيان، مثّ ترفد أودية عديدة، فيصّب يف البحر ماراً على  كيل جنوب   ١٠٠د
سم: "السَّْعَديَّة"، نسبة إىل بئر مّكة، وفيه امليقات الذي حيرم منه أهل اليمن. يعرف  اليوم 

هناك، حفرها الشريف سعد، أحد والة مّكة فيما سبق. ينظر: معامل مّكة للبالدي ص: 
عربّية السعودية ، ومسافات الطرق يف اململكة ال٣/١٤٨٢، ومراصد االطالع ٣٢

ريخ مّكة املرجع السابق.٥(املواقيت) ص:    ، و
 يف (ب): ميين. )٣(
َعة وَمْهيَـَعة. ميقات أهل الشام جلُْحَفةا )٤( لضّم، مثّ السكون والفاء، وكان امسها: َمِهيـْ  :
بين  خرج العماليقُ وهي أوسط املواقيت، مسّيت بذلك حينما أَ وأفريقيا، املغرب، مصر، و و 

 فجحفهم وذهب ،نزلوها، فجاءهم سيل اُجلحاف، من يثرب - عاد  وهم إخوة - عبيل 
بني مّكة واملدينة، تبعد عن مّكة املكّرمة  كبريةً   قريةً ، وأزاهلم، وقيل غري ذلك. وقد كانت م

ألميال   ٢٠١ ـبـ أميال،  ٦: بينها وبني البحرو (مع اخلط اجلديد الحنرافه).  ١٢٤كيًال، و



 

      ٥٠٤ 
 

  
   

                                                      

رها شرق مدينة رابغ حبوايل وتُ  من  كيًال، وحيرم احلاّج يف الوقت احلاضر  ٢٢وجد اليوم آ
  رابغ. 

حني  قالملسو هيلع هللا ىلص أّن النّيب  ني من حديث عائشة والسبب يف هذا: ما جاء يف الصحيحَ 

ء املدينة  ) وهي  -رأى شكوى أصحابه من و اللُهمَّ  : -اليت ُتسّمى اآلن بــ(املالر

َنا اْلَمِديَنةَ  َها، َكَما َحبـَّ   َحبِّْب ِإلَيـْ ِرْك لََنا ِيف َصاِعَها َوُمدِّ ْحَها، َوَ ْبَت َمكََّة َأْو َأَشدَّ، َوَصحِّ
، ١/١٣٥مراصد االطالع ، و ٢/١١١معجم البلدان ينظر:  . َوَحوِّْل ُمحَّاَها ِإَىل اجلُْْحَفةِ 

، ٥، ومسافات الطرق يف اململكة العربّية السعودية (املواقيت) ص: ٧٩ومعجم املعامل ص: 
 .١٠ب: املواقيت ص:  ذكرة دروس يف مناسك احلّج لـلشنقيطيوم

  .املسافُة يقطعها السائُر يف حنو يوم ، أَو ما بني املنزَلْنيِ : املرحلة: مجع َمْرَحَلة، وَمَراِحلُ  )١(
خطوة، فاملرحلة  ٤٠٠٠). وامليل هامشيةأميال ( ٣: الفرسخفـَْرَسَخاً، و ٨واملرحلة يساوي 

: بسري األثقال تقديرهميًال ) تقريباً. و ٢٥٫٦ (كيلو مرتٍ   ٤١قاييس املعاصرة تساوي: مل
لبضائع مّدة يوم، مع اعتبار احلطّ  موع  ،والنزول ،احملّملة  ، ٤/٣٢٣والراحة. ينظر: ا

ب: الفاءاملعجم الوسيط ،ف ر س خ)( ٢/٤٦٨واملصباح املنري  ريرات ، والتق١/٣٥٥ ، 
  .٣١٥ ص: للكاف السديدة



 

      ٥٠٥ 
 

 )١()ُخرََّداِذيَةَ ( أ القاسم ابن ض ملقدار احلرم إّال تعرَّ فلم أر أحداً   قال الفاسي:

ة سبعة طول احلرم حول مكّ فقال: و  )٣()املمالك(املسالك و :يف كتابه )٢(اخلرساينّ 

نصاب وهي ،وثالثون ميالً    )١(. )٥(احلرم )٤(اليت تدور 

                                                      
ا )١( يف شفاء الغرام  اكم،  ُخْرَداْذبُهْ : كذا ضبطه يف (أ)، ويف (ب): خرداذيه. ولعّل صوا

  .ةواملصادر التالي ١/١٢٧
األصل. من أهل  ، فارسيّ يفّ خ جغرا: مؤرّ ، أبو القاسمد هللا بن أمحد بن ُخْرَداْذبُهْ عبي )٢(

املسالك  :هتصانيفمن . أسلم على يد الربامكة ،اً ه خرداذبه جموسيّ كان جدّ  بغداد.

. أدب السماعو ،الشراب، واللهو واملالهيو ،مجهرة أنساب الفرسو ،واملمالك

لغرائب حىت قال بعضهم يف شيء نقله عنه: كذا زعم ابن خ يت ِيف تصانيفه   ،رداذبهكان َ
 ً ، ٥/٣١٧هـ. ينظر: لسان امليزان  ٢٨٠سنة  . توّيف فعليه كذبه ،وإن يك كاذ

 .٤/١٩٠واألعالم للزركلي 
 يف (ب): املالك. )٣(
. أقامه :الشيء بَ صَ نَ ، م املنصوبلَ والنصب: العَ يف اللغة: مجع النَّْصب،  األَْنَصاب )٤(

ب: الباء، ن ص بادة: (م ٣١١ينظر: خمتار الصحاح ص:  )، والقاموس احمليط، 
 .١٣٨ فصل: النون ص:

ا دوائر ثالث، وهي:أنصاب احلرم )٥(   : وتسّمى أعالم احلرم: الكعبة املشّرفة حتيط 
 دائرة املسجد. -١
 دائرة احلرم. -٢
 املواقيت. ةدائر  -٣

كما سبق بيانه من هذا   ،داتيد فيه من زأو زِ  ،: هو حرم املسجد مهما وّسعفاملسجد
  الكتاب.

ة من احلجارة، وهي أنصاب مبنيّ  ،: هو ما أحاطت به أعالم احلرم يف جوانبه األربعةاحلرمو
صّ  للغات العربية واألعجمية، فما وراءها حلّ  ،صةا ا مكتوب عليها اسم العلم  ، وما دو
، ويتبّني إذ يتعّلق به أحكام كثرية، فمعرفة حدود احلرم من أهّم ما ينبغي أن يعتين به، حرام

ه إبراهيم على ما أرا موروثة من عهدتوقيفّية، وهي حدود  به ما اختّص به من الربكات.



 

      ٥٠٦ 
 

                                                      

ن بن أُ ّمث جّددها إمساعيل  ،جربيل، وقيل آدم عليهم السالم  ي صَ ، مثّ قُ دَ دَ ، مثّ عد
بعد فتح ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا جها ، وأمر بتدجيهاأقرّ  مثّ ريش يف أثناء البعثة، بن كالب، مثّ قُ 

حلاضر. وقد إىل وقتنا ا السنني املسلمون على مرّ اخللفاء، والوالة، و افظ عليها ، وحَ مّكة
، ولعّل هذا االختالف راجع إىل اختالف االبتداء من املسجد احلرام إىل اختلفوا يف ضبطها

  خالفهم يف عدد الذراع يف ميل واحد.، و تلك احلدود
  داخل مّكة املكّرمة هي:وهذه األعالم على م

  ٥،٦٩عيم: أي: من مسجد عائشة يف التن - وما يليها، من طريق املدينة -١
ألميال:   .ميل ٣،٤٧كم، و

، ويقال هلا اليوم: َأَضاِة ِلْنبٍ ، عند )أميال ٧كم، (  ١١٫٢٧: من طريق اليمن -٢
 . الُعَكيِشيَّة

َخّل، وهو على ثنّية  )أميال ٧كم (  ١١٫٢٧: أيضاً على من طريق العراق -٣
ملقطع لطريق اخلارج من مّكة إىل الطائفجبل   ،. 

 عند طرف عرفة. )ميالً ١١( كم  ١٧٫٧١ : من بطن منرة:من طريق الطائف -٤
 .يف شعب عبد هللا بن خالدأميال  ٩: من اجلعرانة -٥
 .اش آلخر احلديبيةشَ عْ األَ  عِ طَ قَ نْـ أميال عند مُ  ١٠ :ةمن جهة جدّ  -٦

  ة من الطرق احلديثة فكالتايل.كّ من مداخل م احلرم وأّما حدود
  .أميال) ٣٫٨١٣، (كم٦٫١٥٠أعالم منطقة التنعيم تبلغ املسافة إليها  -١
  كم.٢٢وقيل: ميل)،  ١٣( ،كم٢١من طريق جدة السريع:  -٢
  كم.١٧وقيل: ميل)،  ١٢٫٤(كم، ٢٠من طريق الليث اليمن اجلديد  -٣
  كم.١٥٫٥وقيل: أميال)،  ٩(كم، ١٤٫٦٠٠من طريق الطائف اهلدا اجلديد  -٤
وقيل: أميال)،  ٨٫٥(كم، ١٣٫٧٠٠من طريق الطائف السيل السريع:  -٥

 . كم١٢٫٨٥٠
فهذه الدائرة، جعلها هللا مثابًة للناس وأمناً، أمن فيها احليوان، والنبات، فحرم التعّرض 
لصيدها، ومنع أن ُخيتلى خالها (حشيشها)، أو يعضد شوكها إّال ما استثىن الشارع 

حته.   إ
- ٢/٦٨٠، فقد سبق التفصيل عنها. ينظر: أخبار مّكة لألزرقي املواقيتدائرة وأّما 
رقم  ٣/١٤ ب: ال ينفر صيد احلرموصحيح البخاري كتاب: جزاء الصيد، ، ٦٨٦



 

      ٥٠٧ 
 

   

                                                      

، وشفاء ٤١٤، ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ٢٧٦- ٢/٢٧٣وللفاكهي )، ١٨٣٣(
رآة احلرمني وم، وما بعده ٣/٢١٦، ومنائح الكرم للسنجاري ١٢٧- ١/١٠٥الغرام 

، وموسوعة مّكة املكّرمة ١٨٦- ١٧/١٨٥الكويتّية  ةاملوسوعة الفقهيو ، ٢٢٥- ١/٢٢٤
. والرياجع كتاب: احلرم املّكّي الشريف واألعالم احمليطة به البن ٣٤- ٣/٣٠واملدينة 
- ٢٦ص: لحويطان ل املكي أحكام احلرمو  ،٣٢-١/٣١ للغبان ةفضائل مكّ و دهيش، 

٤١. 
 .١٣٢ص:  املسالك واملمالك )١(



 

      ٥٠٨ 
 

  )٢(. )١(وهللا أعلم حبقيقة ذلك ،تْ إن صحَّ  حسنةهي فائدة و  قال الفاسي: 

َرُه   اَألْحَكاِم الَِّيت ُخيَاِلُف اْحلََرمُ : ِيف )٣()اْلِعْشُرونَ (اِمَسُة وَ خلَ ا قوله: [ ِفيَها َغيـْ
  .] ِمَن اْلِبَالدِ 

   .رد منها سبعة عشر حكماً وْ أَ  ش:

وهو حترمي  ،لكعبة ا هو خاصّ وإمنّ  ،واحد ليس من أحكام احلرم :)٤()منها(
لبول والغائط رها     .استقباهلا واستد

 فبلغتْ  ،حكامهخصائص احلرم وأ املساجدوقد استوعب الزركشي يف كتاب 
   .)٥(مائة وأربعة وعشرين حكماً 

ملسجد )٧()لكعبة( هو خاصّ  ما أيضاً  :)٦()منها(و   ة دون سائر احلرم. ومبكّ  ،و
   

                                                      
وهو  : ُخْرَداْذبُهْ بعد نقل كالم  ٥٢٣ص: على اإليضاح قال ابن حجر يف حاشيته  )١(

راد حاصل ضرب فلعّله أ ّمث قال:  . ؟!مزورة الوضع ،بعيد، كيف وحدوده خمتلفة البعد

ولقد قام بعض الباحثني يف وقتنا احلاضر بقياس مساحة احلرم  .مساحته بعد تكسريه 

 :ومساحتهميًال)،  ٧٨٫٧٥(كم،   ١٢٧دائرة احلرم تبلغ  فوصل إىل أنّ  ،حلديثةألساليب ا
  مرتًا مربًعا. ٣٠٠و ،كيلو مرتًا مربًعا  ٥٥٠

 .١/١٢٧شفاء الغرام  )٢(
 يف (ب): العشرين. )٣(
 يف (ب): فيها. )٤(
 ينظر: إعالم الساجد الباب األّول: فيما يتعّلق مبّكة، واملسجد احلرام من اخلصائص )٥(

 .٢١٩- ٤٢ص: 
 يف (ب): فيها. )٦(
 سقطت من (ب). )٧(



 

      ٥٠٩ 
 

حلرما يتعلّ مّ ـوم ِمن  )١(أبو بكر اخلَفَّاف هقالُب الغسل لدخوله. : استحباق 
   )٢(.اخلصالُقدماِء أصحابنا يف كتاب 

ڤٱٱڤٱٱڦٱٱچٱ :لقوله تعاىل ؛وإن مل يفعلهائة لسيّ  )٣(والِعَقاُب ِمن اهلمّ 

  ، )٤(چڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱ

                                                      
ه نبذة ذكر يف أولّ ، اخلصالصاحب  ،افأبو بكر اخلفّ  :أمحد بن عمر بن يوسف )١(

 أنّ  السري :نقل عنه الرافعي يف كتاب .ألقسام واخلصال :اهمسّ  ،من أصول الفقه

خمتصر قليل  اخلصالـوكتابه املسّمى بـ قال اإلسنوي:  منه األمان. يصحّ  ،مّيزالصيب امل

. ينظر: وابن سلمة، ومعاصريهما ،ذكره الشيخ أبو إسحاق يف طبقة ابن احلّداد.  الوجود

، وطبقات ١/٢٢٢طبقات الشافعّية لإلسنوي ، و ١١٤طبقات الفقهاء للشريازي ص: 
 .١/١٢٤الشافعّية البن قاضي شهبة 

 .١١٤إعالم الساجد ص:  )٢(
وفّرق السبكي الكبري بني اهلّم والعزم  وعزم عليه. ،وأراده ،نواه: اً مّ ـهَ  مُّ هِ لشيء يَ  مَّ هَ  )٣(

: هو قّوة ذلك القصد، أو العزم: هو ترجيح قصد الفعل، واهلمّ الواقَعني يف النفس، فجعل 
لعزم على السيئةأنّ ، فريى  اللغة: اجلّد، وعقد القلبألّن العزم يف ؛اجلزم به   .ه يؤاخذ 

حرف: امليم، فصل اهلاء  )، ولسان العربه م ممادة ( ٣٢٨ينظر: خمتار الصحاح ص: 
 .٢٧٤، ومنع املوانع له ص: ١٦٢-١٥٨، وقضاء اإلرب للسبكي ص: ١٢/٦٢٠

ب عليه تَ كْ بسيئة مل تُ  مَّ هَ من  يف هذه اآلية: مسعود وقال ابن  .٢٥: سورة احلجّ  )٤(

من عذاب  عند املسجد احلرام، أذاقه هللاُ  قتلَ أن يَ  أَبـَْنيَ  َدنِ ِبعَ وهو   يعملها، وإن همّ حىتَّ 
ُروي عنه مرفوعاً، ووقفه و . وغريه، )١٤٠٩٣رقم ( ٣/٢٦٨أخرجه ابن أيب شيبة .  أليم

ئات من صلب ـيف مسألة: مضاعفة السيّ وخترجيه  ،بيانه مزيدوستأيت وهللا أعلم. أصّح، 
حية اليمن.  قريةأَبـَْنيَ: النّص. و   جبانب البحر، 

صحاب الفيل،  :لى هذا القولع به لومـّما اسُتدّ  أهلكهم قبل فإنّه تعاىل فعل هللا 
، وفتح ٢٠٢، وحتفة الراكع ص: ١/٢٠ لنهاية يف غريب احلديثاالوصول إىل بيته. ينظر: 

  .١٤/٦٥١الباري البن حجر 



 

      ٥١٠ 
 

  )٢(.)١(علهام فِ دَ عَ ئة وَ لسيّ  مّ اهلَ  :مستثىن من قاعدة وهذا

   .)٣(يف جواز االستنجاء حبجارة احلرموحكى املاوردي وجهني 

   .)٤(جاَز نقله إليه لُيدَفن فيه ،وإذا مات إنسان بُقربه

طلٌ  فيجوز  ،سراً للدواء أن يقطَع شيئاً َيسِ ال: إّال قال القفّ  .وبيُع أشجار احلرم 
  .بَيُعه حينئذٍ 

 بيحَ كالطعام الذي أُ   ،وفيما قاله نظر، وينبغي أن ال جيوز : الروضةوقال يف 

  )٥(. هبيعُ له ه، ال جيوز له أكلُ 

   

                                                      
) ١٣٠رقم ( ١/١١٨مسلم )، ٦٤٩١رقم ( ١١/٣٢٣البخاري الذي رواه ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  )١(

َوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها، َملْ  قال: ملسو هيلع هللا ىلص أّن النّيب  رة عن أيب هري - واللفظ له  - 

امع ص: مجع اجلو ، ١٦-١٥٨قضاء اإلرب ص: ينظر: و  . ، َوِإْن َعِمَلَها ُكِتَبتْ ُتْكَتبْ 

  .٢٧٤، ومنع املوانع ص: ٤٩٨
حكام املساجد ، و ٣١٩، و٤٢البن جنيم ص: أشباه والنظائر ينظر:  )٢( إعالم الساجد 

 .٢/١٧٠ ، و٦٢- ١/٦٠ ، وأشباه والنظائر للسيوطي١٢٩ص: 
اوي الكبري . احل وأجزأه على ظاهر املذهب ،فإن استنجى به كان مسيئاً  وقال:  )٣(

 .١٣٥الساجد ص: ، وينظر: إعالم ١/١٦٧
، ٣/٢٧نّص الشافعي. احلاوي الكبري  من البالد. حكاه املاوردي عنأي: خبالف غريه  )٤(

 .١٣٨الساجد ص:  وإعالم
  .٣/٣٧٨روضة الطالبني  )٥(



 

      ٥١١ 
 

الِقتاُل : حيرم معناه )١( َوَال حتَِلُّ ِألََحٍد بـَْعِدي ملسو هيلع هللا ىلص: قوله وقال احملبُّ الطربي: 

  )٣(.َدانِ وال كذلك سائُِر البُل ،)٢(كما هو مذهب أيب حنيفة، وإن كان ُمستَحّقاً،  ا

 ،ا َوجُه اخلُصوِصيَّةوإمنّ  ،وهذا تنزيٌل للحديث على غري مذهبنا وقال الزركشي: 

  وبكّل شيء.  ،جاز قتاُهلم على أيِّ َوجهٍ  ،و حتصَُّنوا بغريهالالبغاة  )٤()أو( ،أنَّ الُكفَّار

                                                      
) ١٨٣٣رقم ( ٣/١٤ ب: ال ينفر صيد احلرميف كتاب: جزاء الصيد،  رواه البخاري )١(

ََّ َحرََّم َمكََّة، فَـ  قال: ملسو هيلع هللا ىلص أّن النّيب  من حديث ابن عباس  َلْم حتَِلَّ ِألََحٍد ِإنَّ ا

َا ُأِحلَّْت ِيل َساَعًة ِمْن نـََهارٍ قـَْبِلي أي: ُأحّلت له  احلديث.  ، َوالَ حتَِلُّ ِألََحٍد بـَْعِدي، َوِإمنَّ

 القتال يوم الفتح.ملسو هيلع هللا ىلص 
ن قتل، أو ارتّد، أو زىن، كما حترم إقامة احلدود فيه )٢( ا. وهذا إذا جىن  يف غري احلرم، 

أو شرب مخراً، أو فعل غري ذلك مـّما يوجُب احلّد، مثّ التجأ به، ودخل يف أدىن حّد من 
حدوده، فال يـُتَـَعرَُّض له، ما دام يف احلرم (أي: ومل خيرج منه)، ولكن ال يباع له، وال 

وال يـُْؤَوى إىل أن خيرج من احلرم، فيقتّص منه. وأّما إن  ُيشاَرى، وال يؤاَكُل، وال جيالس،
أو مرتّداً  ،، يقام عليه احلّد فيه. ومن دخل احلرم ُمكابراً ُمقاتالً يف احلرمفعل شيئاً من ذلك 

، وفيه: ٧/١١٤ينظر: بدائع الصنائع  فيه. قاتلفي أصّر على رّدته، أو جىن يف احلرم،
، وإرشاد الساري إىل مناسك املال علي باح قتله يف احلرمال يُ ، احلريب إذا التجأ احلرم

قتل ال يُ  ،يف البيت لَ تَ ولو قَـ  ، وفيه: ٢/٦٢٥، وحاشية ابن عابدين ٦٩٤القاري ص: 

  . فيه

لقوله  ؛يقاتلأنّه وبدأ القتال فيه،  من دخل احلرم مقاتالً  يف أنّ بني العلماء ال خالف و
 ١٩١[البقرة:  چٿٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٿٱٱٿٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱچٱ :تعاىل

، واالستذكار ١٤/٢٨٦، : واملدّونة ٢٢-٢/٢١ينظر أحكام القرآن للجّصاص  .]
 ،١١/١٤٣ى ، واحمللّ ١٠/٢٣٣ين البن قدامة ، واملغ١٢/٢٢١، احلاوي الكبري ٨/٢٥٦
 .١٧/١٨٩ ةملوسوعة الفقهية الكويتيّ ا، و ة أصالً ه ال يقام قود مبكّ ابن حزم ذكر أنّ   أنّ إّال 

 .٦٤٠قرى ص: الِ  )٣(
 يف (ب): و. )٤(



 

      ٥١٢ 
 

ا، افعي منجنيق وغريه. وقد نصَّ الشـكال  ،مل جيز قتاُهلم مبا يـَُعمّ  ولو حتصَّنوا 
: أنَّه )٢(على هذا فقال: معىن األحاديث الوارَدة يف حترمي الِقتال األمّ يف  )١(][

 إصالحُ  وَغريِه إذا أمكنَ  )٤())٣(منجنيقـكال( ،وِقتاُهلم مبا يـَُعمّ  ،حيرُم نصُب القتاِل عليها
 ،كّل َوجهٍ   ه جيوز قتاُهلم علىفإنّ  اُر يف بَلٍد،ذا حتصَّن الكفّ خبالف ما إ ،احلال بدون ذلك

   انتهى.  )١(. )٥(شيء بكلّ و 

                                                      
 ).أيف ( ليس  )١(
يح ، وحديث ابن شر  َوَال حتَِلُّ ِألََحٍد بـَْعِدي مثل حديث ابن عباس املذكور:  )٢(

ِإنَّ يف اليوم الذي بعد يوم الفتح يقول: ملسو هيلع هللا ىلص يف الصحيحني، أنّه مسع النّيب  العدوي 

ِ َوالْ َمكََّة َحرََّمَها هللاُ َوَملْ ُحيَّرِْمَها النَّاسُ  ِ ْآلِخِر َأْن َيْسِفَك يَـْوِم ا، َفَال حيَِلُّ ِالْمِرٍئ يـُْؤِمُن 
َا َدم َا َشَجَرًة، فَِإْن َأَحٌد تـََرخََّص بِِقَتاِل َرُسوِل ِهللا اً ِ ِفيَها، فـَُقوُلوا َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَال يـَْعِضَد ِ

َا َأِذَن ِيل ِفيَها َساَعًة ِمْن نـََهاٍر، وَ  ََْذْن َلُكْم، َوِإمنَّ َقْد َعاَدْت ِإنَّ َهللا َأِذَن ِلَرُسوِلِه، َوَملْ 
بَـلِِّغ الشَّاِهُد اْلَغاِئبَ  ْألَْمِس، َوْليـُ ِ . صحيح البخاري كتاب: ُحْرَمتـَُها اْليَـْوَم َكُحْرَمِتَها 

ب: ال يعضد شجر احلرم  )، وصحيح مسلم كتاب: ١٨٣٢رقم ( ٣/١٤جزاء الصيد، 
ب:  نشد على الدواممـ لِ ولقطتها، إّال  ،وشجرها ،وخالها ،وصيدها ،ةحترمي مكّ  احلّج، 

 ).١٣٥٤، رقم (٢/٩٨٧
ا حجارة ثقيلة على األسوارتُ  كانتْ   ،صارآَلة قدمية من آَالت احل: َمْنَجِنيقُ ـال )٣(  ،رمى 

لفارسية: َمْن ِجي نِيكْ  ،بةمعرّ وهي  .فتهدمها  ،اتقَ يْـ نِ جَ نْ مَ  :ومجعها ،ثةوهي مؤنّ . وأصلها 
، واملعجم )ج قمادة: ( ٥٩خمتار الصحاح ص: ينظر:  .يقنِ يْ جمَُ  :هاوتصغري  ،قيْ انِ جمََ و 

ب: امليم   .٢/٨٥٥الوسيط 
 يف (ب): املنجنيق. )٤(
موع  )٥( وقد   ، ال نّص الشافعي. وقال النووي بعده:٧/٤٧٥هذا نّص النووي يف ا

كتب من  سري الواقديـعلى هذا التأويل يف آخر كتابه املعروف ب  الشافعي نصّ 

إذا مل ميكن يف مّكة  . ولـّما ذكر قبله كالم املاوردي يف جواز قتال البغاة وهللا أعلم ،األمّ 

لقتالهم عن البغي إّال ردّ  عليه الشافعي  قد نصّ ، وأّن هذا قول مجهور الفقهاء، قال:  



 

      ٥١٣ 
 

   

                                                      

 ىعليه الشافعي يف آخر كتابه املسمّ  ونصّ  ،من كتب األمّ  اختالف احلديث :يف كتاب

أحكام السلطانّية للماوردي ص: ، و ٣٠٩، و٤/٢٥٨ األمّ ينظر:  . سري الواقديـب

موع ٢٥١  .٧/٤٧٣، وا
 ).(مع حذف ١٦٣- ١٦١إعالم الساجد ص:  )١(



 

      ٥١٤ 
 

  . ]  ِلُمْنِشدٍ ِإالَّ  طَُتهُ لُقَ  حتَِلُّ  َال  قوله: [

ففيه وجهان يف  ،)١(إبراهيم ىومصلَّ  ،ا لَُقطُة عرفةوأمّ  قال الزركشي: ش: 

  احلاِوي:

  .قياساً على احللّ  ،حّل لَُقطِته أحدمها:

منه  ناسال فُ رِ وينصَ  ،احلاجّ  ه جممعُ ألنّ  ؛نشد ملإّال  ال حتلّ )٢( ،ه كاحلرمأنّ  والثاين:
  . )٣(كاحلرم  ،البالد يف

  )٤(. الروضةو الشرحيف  وليس هذا الفرعُ  قال: 

  ]. )٥(هِ يْ لَ إِ  لِّ َوُيْكَرُه ِإْدَخاُل َذِلَك ِمْن احلِ  قوله: [

 :فقال بشرح املهذّ خالف يف  : أحكام املساجدقال الزركشي يف ش: 

  ث هلا حرمة مل تكن.  حيدُ الَّ ئَ لِ ؛ ه خالف األوىلفقوا على أنّ م اتّ ّ إ

   )٦(النهي عنه ثبوتِ  معدَ لِ  ؛قال: وال يقال: مكروه

   

                                                      
 ومها من احلّل. )١(
 /أ]٥٨[ )٢(
 .٥/٨الكبري احلاوي  )٣(
حكام املساجد ص:  )٤(   .١٥٤إعالم الساجد 
ينظر:  منه إىل احلّل. هماحيرم إخراجو اب احلّل إىل احلرم، يُكره إدخال أحجار وتر أي:  )٥(

 .٤١٨منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: 
موع  )٦(  .٧/٤٥٨ا



 

      ٥١٥ 
 

 يءوال جيوز إدخال ش :)١(حامد: قال الشيخ أبو البيانويف   قال الزركشي:

  )٣(. فاقنقل االتّ  دّ رُ وهذا يَـ . )٢(موأحجاره إىل احلرَ  ،من تراب احللّ 

  .] َواْلَقاِرِن ِإَذا َكاَن ِمْن َأْهِلهِ  ،عِ ُمَتَمتِّ ـَعَلى ال )٤( َدمَ َال  ه: [قول
                                                      

ا: أبو إسحاق )١( ، وإعالم ٤/٢٦٣، كما يف البيان كذا يف النسختني، ولعّل صوا
 .١/٤٠٠، وهو قول أيب إسحاق الشريازي يف املهّذب ١٣٨الساجد ص: 

 هّذب املرجع السابق.البيان، وامل )٢(
حكام املساجد ص:  )٣(   .١٣٨إعالم الساجد 
دم الرتتيب والتقدير، وهو شاة ُجتزئ يف األضحية، وجيزئ ُسبع بدنة، أو ُسبع بقرة. فإن  أي: )٤(

ٍم: ّ وإّمنا جيب هذا الدم على الـمتمّتع  .وسبعة إذا رجع إىل أهله ،ثالثة يف احلجّ  عجز، صام عشرة أ
  ة:بشروط أربع

لعمرة يف أشهر احلّج. -١  أن حيرم 
لعمرة أن ال يكون من أهل حاضري املسجد احلرام -٢ ، وهم أهل احلرم، حني إحرامه 

 وَمن بينهم وبني احلرم دون مرحلتني، كبعض أهل ُجّدة.
 أن حيّج يف نفس السنة. -٣
لنسك أن ال يرجع إىل امليقات -٤  ، وفيه تفصيل:قبل تلّبسه 

لعمرة من -   - آفاقّي آخر  جع إىل ميقاته، أو إىل أّي ميقاتميقاته، فإذا ر  رًة ُحيرم 
اوز ميقاته. -ولو أقرب   سقط الدم، خبالف ا

لعمرة من حمّل ما عنَّ له: فإذا رجع إىل حمّل ما عنَّ له، أو إىل أّي ميقات،  -  رًة ُحيرم  و
 أو إىل مسافة قصر، سقط الدم.

تمّتعاً، كما سبق يف تعريف الـمتمّتع، وكما سيبّني السبكي وهذه الشروط لوجوب الدم، ال لتسميته م
 .  

  وإّمنا جيب هذا الدم على القارن بشرطني:
 .أن ال يكون من أهل حاضري املسجد احلرام  -١

 أن ال يرجع إىل امليقات، نظري ما مّر يف املتمّتع.  -٢
منت اإليضاح مع  ودم التمّتع والقارن دم جربان؛ لرتكهما امليقات يف أحد نسكيهما. ينظر:

، ٣٣٣-٣٣١ ص:اخلادم، حتقيق عبد الرمحن قشالن ، ١٣٨- ١٣٧اإلفصاح ص: 



 

      ٥١٦ 
 

   

                                                      

، والتقريرات السديدة ٥٩٢- ٥٩١، و٢٠٢- ١٩٨وحاشية ابن حجر على اإليضاخ ص:
 .٥٠٨-٥٠٦ص: 



 

      ٥١٧ 
 

ا ـمّ ـفة لاملشرّ ة هذه رسالة إىل أهل مكّ  قال الشيخ تقي الدين السبكي:  ش:

 فة قبل أشهر احلجّ ة املشرّ إذا وصل إىل مكّ  ،)١(َحَصل لُعَلمائها من االختالِف يف اآلفاقيّ 
   دٌم واحٌد؟ أو ال جيب إّال  ،عران مع َدم التمتّ ب عليه َدم القِ هل جي ،رنق مثّ  ،معتمراً 

مل  لو ال ما بلغين من االختالف فيها،و  ،ق بذلكوما يتعلّ  ، احلكمأُبّني وها أ 
ّ  ،ض هلاأتعرّ  ّ  ،ةمكّ  ع علماءمسيما ال  ،من هذا القبيل )٢(ي)عند نفس(ا ليست فإ م فإ

   .ملناسك وغريها ِمنَّاوأعَلم  ،وشيوخنا ،سادتنا

وحَصل  ،منهم مبوقع فإن وقعتْ  ،واالستفادة منهم ،األدب معهم ،يلِ مبثوالالئق 
سائل شيء ليس عند أن يكون عند املفضول يف آحاد امل )٤())٣(وَ رْ غَ (فال  فائدة،منها 

  ها.عن جناية ُمرسلِ  الصفحفهم أهل  ،وإن مل تصادف قبوالً  ،الفاضل

 ،فرغ من عمرتهو  ،معتمراً  ة قبل أشهر احلجّ إذا وصل إىل مكّ  آلفاقيّ ا : إنّ فأقول
  فال دَم عليه. ( ،عمن سنته على صورة املتمتّ  وحجّ  ،اعتمر من أدىن احللّ  مثّ 

   

                                                      
وهو ما يظهر من أطراف االرض  :فقاألو، قفُ مجع أُ  ،فاق: نسبة إىل اآللغة يّ اقِ فَ اآل )١(

  .زاء
. ينظر: املصباح ةولو كان من أهل مكّ  ،من كان خارج املواقيت املكانية للحرم: شرعاً و

، منسوب إىل اآلفاقأي: يف   ال يقال آفاقي )، وفيه: ء ف قمادة ( ١/١٦املنري 

 .٣٦ومعجم الفقهاء حرف: اهلمزة ص: 
 (ب): عندي بشيء، ويف (أ)، بدون تنقيط الياء.يف  )٢(
 ٢٢٦. ينظر: خمتار الصحاح ص: ال عجبأي:  ،: ال َغْروَ ، وقوهلمالَعَجب :ْروالغَ  )٣(

 .٢/٦٥عجم الوسيط امل)، و غ ر امادة (
 يف (ب): عرو. )٤(



 

      ٥١٨ 
 

يف سنته على صورة  أو حجّ  ،)١(رجع معتمراً  ىل بعض املواقيت مثّ وإذا خرج إ
ً، ،)٢()عاملتمتّ  وال  ،ةن إذا مل يكن تـََوطَّن يف مكّ أو القرا ،عوجب عليه دم التمتّ  أو قار

  . )٣(فيما دون مسافة القصر

أو من  ،ةعلى مسافة القصر من مكّ وهو  -  وإذا اعتمر اآلفاقيُّ يف أشهر احلجّ 
 فال جيب عليه إّال  منها يف َسَنِتِه، قَرن مثّ  ،ففرَغ من عمرته ،ةمكّ  )٤()من(ودخل  - احلرم 

أو  ،فقرنة من دخل مكّ  من جهة أنّ  ؛ةرانِِه ِمن مكّ بَسبِب قِ  وال شيءَ  ،عدم واحد للتمتّ 
  انتهى. )٦(. )٥(ع؛ فحكمه حكم حاِضري املسجد احلراممتتّ 

                                                      
 أي: يف أشهر احلّج. )١(
 ما بني القوسني ليس يف مطبوع فتاوى السبكي. )٢(
 .٣١٥يرات السديدة ص: كم تقريباً. ينظر: التقر   ٨٢وهي مرحلتان، أي:  )٣(
ط. دار  ، ويف٢٥٦ص:  دار املعارف ط. فتاوى السبكي(ب)، و  يف، و (أ)كذا يف  )٤(

 ن، ولعّلها أصوب.بدون: مِ  ٣٨٢ص: الكتب العلمّية 
ميُ ال وعلى تقدير أن  : قال الزركشي بعد موافقته للسبكي )٥( (أي: حاضري  لحق 

التمتُّع والِقران، ودُمهما متجاِنس،  ، ففي هذه الصورة قد اجتمعاملسجد احلرام)
 ٣٣٠ص: اخلادم، حتقيق عبد الرمحن قشالن  .فيتداخالن

البغوي، والشيخ أبو  :خريةاأل خالف السبكي فهذه املسألة .٢٥٦-١/٢٥٥فتاوى السبكي  )٦(
م. وقال الـمَزِينّ:  ،حامد، وابن حجر اهليتمي، وغريهم إنّه قياس قول مع اختالف تعليال

  قواعد:ب مبّينةهذه املسائل  ذكر السبكي أنّ و . افعيالش

ع جيب عليه دم التمتّ  ،يكون من حاضري املسجد احلرام[ال] ن مَ  أنّ  :القاعدة األوىل
قوله تعاىل: يف تفسري احلاضر املراد ب :القاعدة الثانية. ، كما تقّدموهو دم جرب ،إلمجاع

وعليها  :القاعدة الثالثة .]١٩٦البقرة: [ چåٱٱæٱٱٱçٱٱèٱٱéٱٱٱêٱٱٱëٱٱìٱچٱ
د أو جمرّ  ،أو اإلقامة ،عترب فيه االستيطاناحلضور هل يُ  أنّ  :مدار البحث يف هذه املسألة

املعترب يف  أنّ  :ومجهور األصحاب ،عليه كالم الشافعي الذي دلّ و  قال: الكون هناك؟ 



 

      ٥١٩ 
 

   

                                                      

- ١/٢٥٦مثّ ذكر األقوال يف املسألة. ينظر: فتاوى السبكي  ، الستيطاناسم احلاضر ا

 .٢٠١-٢٠٠، اخلادم املرجع نفسه، وحاشية ابن حجر على اإليضاح ص: ٢٦٠



 

      ٥٢٠ 
 

 ،اعتمر يف أشهر احلجّ  مثّ  ،)١(ة يف غري أشهر احلجّ من دخل مكّ  وقال البلقيين: 

   )٤(. )٣(أو على خالف ضعيف ،ً ا قطعاإمّ  ،)٢(ال يلزمه دم

إىل  ]  اْحلََرمِ ِيف  َفاِء اْلِقَصاصِ ِد َواْسِتيْـ وْ قَاَمِة اْحلُدُ  إِ ُعَلَماُء ِيف اْختَـَلَف الْ  قوله: [
  .آخره

  : )٥(تفسري القرطيبّ يف  ش:
   

                                                      
 أي: بغري إحرام. )١(
يف ذلك: أنّه صار كمن داره  العّلةلفقد الشرط، مع أنّه يسّمى متمّتعاً فهذه الصورة. و )٢(

، والروضة ٣/٣٤٩دون امليقات، ميقاته موضعه. ينظر: فتح العزيز  دون امليقات، ومن داره
 .٣٣٢-٣٣١، واخلادم ص: ٣/٤٨
حلاضر، جمّرد الكون  )٣( أي: يف القول الضعيف بعدم اعتبار االستطان، وأّن االعتبار 

 .٢٠٠، وحاشية ابن حجر ص: ١/٢٥٧هناك، ولو مسافراً. ينظر: فتاوى السبكي 
 .٣٨٦-١/٣٨٥الفقه الشافعي للبلقيين ينظر: التدريب يف  )٤(
، أبو عبد هللا، األندلسيّ  ،اخلزرجيّ  ،األنصاريّ  ،ححممد بن أمحد بن أيب بكر بن َفر  )٥(

ف، ميشي بثوب واحد وعلى للتكلّ  طارحاً  اً،دمتعبّ  اً صاحلكان : من كبار املفسرين.  القرطيبّ 
قمع احلرص عرف بتفسري القرطيب، ويُ ، اجلامع ألحكام القرآن: من كتبه. رأسه طاقية

 ،التذكار يف أفضل األذكارو، األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىنو ،لزهد والقناعة

حوال املوتى وأحوال اآلخرةو هـ. ينظر: الديباج  ٦٧١سنة  . توّيف التذكرة 

، واألعالم ١/٢٨٢، وشجرة النور ٩٨، وطبقات املفّسرين ص: ٣٠٩- ٢/٣٠٨املذهب 
 .٥/٣٢٢للزركلي 



 

      ٥٢١ 
 

والقاضي  ،)٢(ة احلنفيّ بَ قْ مبدرسة أيب عُ بيت املقدس  : حضرتُ )١(قال ابن العريبّ  

على ظهره  ،نظرامل يُّ َِ  إذ دخل علينا رجل ،لقي الدرس يوم اجلمعةيُ  )٣(]رَّْحيَاِينّ ال[
لسوتصدَّ  ،م بسالم العلماءفسلَّ  ،)٤(ارمَ طْ أِ     ،ر يف صدر ا

   

                                                      
: قاض، املالكي، أبو بكر ابن العريبّ  ،اإلشبيلي ،د املعافريد بن عبد هللا بن حممّ حممّ  )١(

، ورحل إىل املشرق، وبرع يف األدب، هـ ٤٦٨سنة  لد يف إشبيليةاظ احلديث. وُ من حفّ 
لقدس. ودرس يف مدرسة املالكيّ  ، العواصم من القواصم :من كتبهة، والشافعّية، واحلنفّية 

 القبس يف شرح موطأ ابن، وأحكام القرآنو ،عارضة األحوذي يف شرح الرتمذيو

سنة  توّيف  .اإلنصاف يف مسائل اخلالفو ،املسالك على موطأ مالكو ،سأن

- ٤٦٨، وطبقات احلّفاظ ص: ٢٠٤- ٢٠/١٩٧ سري أعالم النبالءهـ. ينظر:  ٥٥٣
 .٢٤، وكتاب: مع القاضي أيب بكر ابن العريب ص: ٦/٢٣٠، واألعالم للزركلي ٤٦٩

مدرسة مشهورة للحنفية ببيت املقدس، ومن أكرب مدارسها.  :ة احلنفيّ بَ قْ مدرسة أيب عُ  )٢(
: مع القاضي أيب بكر ، وكتاب٤٤١، وقانون التأويل ص: ١/١٥٢ينظر: أحكام القرآن 

 .٢٤ابن العريب ص: 
: ٢/٣٥٢ ار الكتب املصريةد ، وط.٣/٢٤٤يف (أ)، وتفسري القرطيب ط. الرسالة  )٣(

عّل الصواب ما أثبته من (ب)؛ ملوافقته مبا يف أحكام القرآن، وقانون التأويل، . ولاِينُّ جنَْ الزِ 
، فعّرب عنه الزجناين، والقاضي الرحياين ولـّما ذكر ابن العريب بعض علماء القدس قال: 

  .أعثر على ترمجتهمل ة أيب ُعقبة، شيخ مدرسبـ"القاضي"، وساق القّصة. وكان الرحياين 
الزجناين من شيوخه أيضاً يف  املقدسي الشهيدالقاضي أ سعيد  من أنّ  نشأولعّل االلتباس 

ع القاضي ، وكتاب: م٤٣٩، و٢٠٢ص: البن العريب بيت املقدس. ينظر: قانون التأويل 
املساِلك يف ، ١/٧٧٥، و١/١١١، والقبس يف شرح املوطأ ٢٠٨، و٢٤العريب ص: ابن 

 .٦/٦ شرح ُمَوطَّأ
مادة  ١٩٢وهو الثوب اخلَلق البايل. ينظر: خمتار الصحاح ص: : الطِّْمرُ مجع  َأْطَمار )٤(
 ب: عجم الوسيطامل، و ٤/٥٠٣الطاء  حرف: الراء، فصل: )، ولسان العربط م ر(

 .٢/٥٦٥الطاء 



 

      ٥٢٢ 
 

  ؟ يدُ : من السَّ )١(]اينّ رحيال[فقال له 

  لم. من طلبة العِ ، )٢(اناغَ من أهل صَ ل رجُ أ فقال: 

   .)٤(سلوه :)٣(]اينرحيال[فقال 

نّ هل يُ  ،مرَ إذا التجأ إىل احلَ )٥(ر مسألة الكافِ  فسألوه عن ه ال قتل أم ال؟ فأفىت 
  . )٦(لتَ قْ يُـ 

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱچٱ قوله تعاىل: :ئل عن الدليل، فقالسُ فَ 

فاملسألة  ،}:{ :ئرِ فإن قُ  ،چٺٱٱٺچٱ ،)٨(}{:ئرِ قُ  ،)٧(چٿ
   .نصّ 

                                                      
 .الزجناينّ يف (أ):  )١(
سب إليها مجاعة من نُ  تعريب صاغان،، جاغان كوهة بـَِمْرو يقال هلا: : قريّ صاغان )٢(

ذيب األنساب و من بالد تركمانستان. ينظر: اللبابرْ ومَ  الشيوخ. ، ومعجم ٢/٢٢٩ يف 
ريخ العامل للدكتور حسني مؤنس.٣/٣٨٩البلدان    ، وأطلس 

يف شرح  ، والقبس٦/١٧يف العارضة  ابن العريبذكره احلنفي. أبو علي الصاغاين لعّله: و 
 .٦/١٨٥ى موطأ مالك عل، واملسالك ١٥٢موطأ ص: 

 .الزجناينّ يف (أ):  )٣(
، ١/١٥٢ُسؤاهلم، كما يف أحكام القرآن على العادة يف إكرام العلماء مببادرة أي:  )٤(

 .٢/٣٥٢وتفسري القرطيب 
 /أ]٥٩[ )٥(
 وكان حنفّياً، كما جاء يف القّصة. )٦(
 .١٩١البقرة: سورة  )٧(
{ٱٱٱفقرآ: والكسائي، ،هذه قراءة محزة )٨(

ٺٱٱچ -ثري، وعاصم، وأبو عمرو، وابن عمر ابن كأي:  -  وقرأ الباقون }.

نظر: كتاب السبعة يف ي .أللف، كّلها چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٿ



 

      ٥٢٣ 
 

   

                                                      

ة ، احلجّ ١٢٧ ص: بن زجنلةال لقراءاتة ا، حجّ ١٨٠-١٧٩ ص: بن جماهدال القراءات
 .٢/٦٠٧ بن الباذشال ، اإلقناع يف القراءات السبع٩٤ ص: بن خالويهال يف القراءات



 

      ٥٢٤ 
 

َ ألنّ  ؛)١(فهو تنبيه ،چٺٱٱٺچٱ :ئر وإن قٌ   أخفّ (هو  -ى عن القتال الذي ه إذا 
  . )٣(على النهي عن القتل ظاهراً  كان دليالً  - )٢()من القتل

ھٱٱچٱ : هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل:)٥(فقال )٤(]اينّ رحيال[فاعرتض 

   .)٦(چھٱٱےٱٱے
                                                      

(مفهوم املوافقة): وهو ما دّل عليه اللفظ من جهة التنبيه،  َفْحو اخلطابأي: هو من  )١(
 وعلى األعلى لينّبه على األدىن، كقوله تعاىل: فينّص فيه على األدىن؛ لُينبَّه على األعلى،

نّص على حترمي أدىن إيذاء الوالدين من الولد،  ]،٢٣[اإلسراء:  چہٱٱہٱٱہٱٱٱھٱچ
حلكم من  لتحرمي من التأفيف، فاملسكوت عنه أوىل  فيكون الضرب، والشتم، أوىل 

، وعندهم وعند اجلمهور، تُفهم عّلة احلكم املشرتكة دالة النصّ ة: املنطوق. ومسّاها احلنفيّ 
بني املنطوق واملسكوت مبجّرد فهم اللغة، ال من جهة القياس. ينظر: أصول الشاش ص: 

كشف األسرار شرح أصول البزدوي لعالء الدين ، و ٢٨، واللَمع للشريازي ص: ١٠٤
 .٢٨٧-٢٨٦، والوجيز يف أصول الفقه لد. الزيدان ص: ١/٧٣
ا:  )٢(  ، كما أحكام القران القتلِ  الذي هو سببُ  كذا يف النسختني، ولعّل صوا

، وكتاب: مع القاضي ابن ٢/٣٥٢ وتفسري القرطيب، ٤٤٢وقانون التأويل ص: ، ١/١٥٢
 .٢١٢ص:  العريب

كتاب: ، و ٤٤٢قانون الـويل ص: ب الذي هو القتل أوىل. ينظر: أي: فالنهي عن املسبّ  )٣(
 .٢١٢لقاضي ابن العريب ص: مع ا

 يف (أ): الزجناّين. )٤(
 يف القّصة.جاء ، كما ومالك، وإن مل ير مذهبهما، على العادة للشافعيّ  منتصراً  )٥(
لنسخ، ُنسب إىل مجهور املفّسرين، منهم قتادة ومقاتل بن  .٥سورة التوبة:  )٦( والقول 

، والناسخ واملنسوخ ٣٣لسدوسي ص: حيّان. ينظر: الناسخ واملنسوخ لقتادة أيب اخلطاب ا
، وتفسري ابن كثري ٢٧، والناسخ واملنسوخ البن حزم ص: ١١٠أليب جعفر النّحاس ص: 

أي: من  چھٱٱھٱٱےٱٱےچٱقوله:  وفيه:  ٤/١١١، و١/٥٢٥

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱچٱاألرض. وهذا عام، واملشهور ختصيصه بتحرمي القتال يف احلرم بقوله: 

  .چٺ



 

      ٥٢٥ 
 

هذه اآلية اليت  فإنّ  ،هِ لمِ ب القاضي وعِ صِ نْ مَ ـب : هذا ال يليقُ اغاينّ فقال له الص
أن يقول:  ال جيوز ألحدٍ ف ،ةٌ اصَّ ا خَ  تُ يف األماكن، واليت احتججْ  ةٌ ا عامَّ  اعرتضتَ 

)٣(. ، وهذا من بديع الكالم )٢(]اينّ رحيال[القاضي  تَ هِ . فبُ اخلاصَّ  خُ سَ نْ يَـ  العامَّ  )١()إنّ (  

  .] بُِنَيْت َمخَْس َمرَّاتٍ  - َشَرفاً  ا هللاُ هَ زَادَ  -اْعَلْم أنَّ اْلَكْعبَة وَ  قوله: [

ّ  :ذلكوُحمَصَّل ما قيل يف  ،اختُِلَف يف َعَدِد بنائها قال الفاسي:  ش:  تْ يَ نِ ا بُ أ

   :اتٍ عشر مرّ 

  .)٤(بناء املالئكة -١
  .][آدم و  -٢
  أوالده.و  -٣
  .)٥(]اخلليل [و  -٤

                                                      
 سقطت من (ب). )١(
 يف (أ): الزجناّين. )٢(
اجلامع ، و ٤٤٠-٤٣٩، وقانون التأويل ص: ١/١٥٢أحكام القرآن البن العريب  )٣(

وينظر: كتاب: مع القاضي ابن العريب  ،٣٥٣- ٢/٣٥٢ (تفسري القرطيب) ألحكام القرآن
  ( كّلها مع حذف قليل ). ٢١٢-٢١١ص: 

قبل  اً البيت كان مبنيّ  مل جيئ يف خرب صحيح عن معصوم أنّ  ابن كثري:  قال احلافظ )٤(

ذا  ة، وأنّ آدم نصب عليه قبّ  أنّ  رَ كِ وقد ذُ ، اخلليل  املالئكة قالوا له: قد طفنا قبلك 
أخبار عن بين إسرائيل،  - وحنوه  –. وكّل ذلك السفينة طافت به أربعني يوماً  وأنّ  ،البيت
ّ وقد قرَّ  (  ٣٧٩-١/٣٧٨. البداية والنهاية  ا جَّ تَ فال حيُْ  ،بوال تكذَّ  ،قُّ دَ صَ تُ  ا الر أ

 مع حذف قليل ).
فإنّه كان تّل من حجارة  ، كان الطوفان أخفاه،: أنَّ موضع الكعبةسبب بنائه  )٥(

 ،يعلمون مِظنـََّته –األنبياء وغريَهم  –واحدة محراء مدوَّرة، ال تعلوها السيول، غري أّن الناس 
وأمره ،  ، وحيّجونه، حّىت أرشده هللا إىل إبراهيمويْقِصدونه، فُيستجاب للمظلوم َمثَّ 



 

      ٥٢٦ 
 

   

                                                      

يف إصالح ، واملناهل العذبة )٣٣٦٤(رقم  ٤/١٤٢ببناء الكعبة. ينظر: صحيح البخاري 
 . ٧٠ البن حجر اهليتمي ص:ما هو من الكعبة 



 

      ٥٢٧ 
 

  .)١(لعمالقةاو  -٥
  .)٢(مهُ رْ وجُ  -٦
  .)٣(بَال بن كِ  يّ صَ وقُ  -٧
  وقريش. -٨
  .][بن الزبري او  -٩

  . )٤(اججَّ احلَ و  - ١٠

                                                      
، بن نوح  ،بن سام ،بن الوذ ، جّدهم ِعْمِليقسبًة إىل: نِ العماليق أو العماليقة )١(

لشاموكانوا من سّكان اليمن.  ون، انيّ عَ نْـ الكَ  :الذين يقال هلم ،ومنهم كانت اجلبابرة 
يف الكامل ينظر:  ون جاشم.سمّ ويُ  ،ان منهممّ ين، وعُ والفراعنة مبصر، وكان أهل البحرَ 

ريخ ابن ١/٢٩٤البن كثري هاية والبداية والن، ١/٧٢ األثريابن التاريخ عّز الدين  ، و
 .٢/٣٣٣خلدون 

سكنت جبوار نّيب هللا إمساعيل   .يقالِ مَ العَ وقيل: من  ،ِمحَْري قدمية من  ةمينيّ  قبيلة :مهُ رْ جُ  )٢(
ا ألّمه يف مكة بعد وقد تزّوج  ،يف بطن الوادي ماء زمزم نبثقهاجر حينما ااستئذا

أبو هو  –إىل جرهم بن قحطان، وقحطان  وننسبمّكة. يُ  وا، وملكلـّما بلغ  ممنه
 بن نوح ،بن سام ،ذَ شَ خْ فَ رْ بن أَ  ،بن شاخل ،ابن عامر - ها، وإليه جتتمع نسبهااليمن كلّ 

ابن هشام النبويّة سرية )، و ٣٣٦٥رقم ( ١٤٥- ٤/١٤٤: صحيح البخاري . ينظر
 .١٠٣- ١/١٠٢قي ، وأخبار مّكة لألزر ١١٢- ١/١١١و ،١/٥
هو اجلّد الرابع للنّيب  ر،هْ بن فِ  ،ِن غالبب ،ُلَؤيِّ بن  ،بن كعب ،بن ُمرَّةَ  ،الببن كِ  يّ صَ قُ  )٣(

ه مات عنه ِألَنّ ؛ اً صيّ ى قُ مّ ـوسُ  ، وامسه: زيد،ملسو هيلع هللا ىلص بن  ربيعةَ  أمُّه تزّوجتْ و ، فطيماً  هوو  أ
وملك  .لبعده عن دار قومه ؛اً ى قصيّ مّ معها لصغره، فسُ  زيداً  خذتْ معه، وأ رحلتْ و حزَام، 

ينظر: . ق هـ) ٢٠٠حوايل ( مّكة، وحاز شرفها كّلها بعد إخراج ُخزاعة، وبين بكر منها
وفصص  ،١/١٠٤، سرية ابن هشام ١/١٩٨سحاق ، سرية ابن إ٢/٢٥٥ريخ الطربي 

 .١٢- ٣/١١األنبياء لعبد املقصود 
 ظلوماك، سفّ  ،: قائد، داهية، خطيبيوسف بن احلكم الثقفي، أبو حممداج بن جّ احلَ  )٤(

ده قلّ ف ،وانتقل إىل الشام ،فيهاونشأ ، يف الطائفهـ  ٤٠سنة لد خني. وُ تفاق معظم املؤرّ 



 

      ٥٢٨ 
 

   

                                                      

ه عبد امللك ، فوّال فقتله زبري،عسكره، وأمره بقتال عبد هللا بن ال أمرَ  بن مروان عبد امللك
سنة.  ٢٠له اإلمارة  وثبتتْ  ،، واملشرقأضاف إليها العراق والطائف، مثّ  ،واملدينة ،ةمكّ 

ل من بىن مدينة بعد وأوّ  ،عليه (ال إله إال هللا حممد رسول هللا) ل من ضرب درمهاً أوّ وهو 
ه، بل وال حنبّ  ،هنسبّ  : وكان فصيحاً، بليغاً، شجاعاً. قال الذهيبالصحابة يف اإلسالم، 

وله حسنات مغمورة يف حبر ذنوبه، وأمره ، ذلك من أوثق عرى اإلميان نبغضه يف هللا، فإنّ 
جري على قربه وأُ هـ،  ٩٥أهلكه هللا يف رمضان، سنة .  إىل هللا، وله توحيد يف اجلملة

للزركلي الم ، واألع٥٣، والتقريب ص: ٤/٣٤٣ينظر: سري أعالم النبالء  املاء، فاندرس.
٢/١٦٨. 



 

      ٥٢٩ 
 

نّ  قال:    )١(. بعضهاإّال  ْنبِ ه مل يَـ ز؛ ألنّ ه بىن الكعبة جتوّ وإطالق العبارة 

 والباب الغريبّ  - بسكون اجليم -جرالذي من جهة احلِ  )٣())٢(رَ دْ اجلَ (وهو 
، وهو أربعة )٤(الباب الشرقيّ  وما حتت عتبةِ  ،املسدود يف ظهر الكعبة عند الركن اليماينّ 

  ، )٥(أذرع وشرب
                                                      

  .١/١٧٥شفاء الغرام  )١(
املنري املصباح ، و ٥٤. ينظر: خمتار الصحاح ص: ، ومجعه: ُجْدرانلغة يف اجلدار )٢(

  .)ج د ر( :مادة ٤/٤٤٣
 يف (ب): اجلدار. )٣(
.  يُوطأ عليهايتال أو املعدن تكون حتت الباب ،أو اخلشب ،قطعة من احلجر :العتبة )٤(

. ولباب الكعبة املشّرفة عتبتان، السفلى والعليا: فأّما َعتَـَبات وأَْعتاب وَعَتبمجعها: 
ألرض من احلجر املرمر،  بشاذروان من أصل الكعبة وليست السفلى فهي ، مالصقة 

سم. وأّما العليا فهي حتت الباب  ٤٥سم وبعرض  ١٣وهي مرتفعة عن األرض حنو 
م. ينظر: خمتار الصحاح ص:  ٢٫٢٥عها من األرض بــم، وارتفا ١٫٩مباشرة، وعرضها 

ب: العني ١/١٩٣)، وشفاء الغرام ع ت بمادة: ( ١٩٩ ، ٢/٥٨٢، ومعجم الوسيط 
ريخ مّكة لعبد الغين ع ت بمادة: ( ٢/١٤٥٣معجم اللغة العربية املعاصرة ومعجم  )، و

 .٥١ص: 
ا الالكعبة امل لـمَّا بين إبراهيم  )٥( ألرضشّرفة، جعل  مـّا ـغري مبوَّب، ول صقاً 

ا  - عها من جراء احلريق والسيل نتيجة تصدّ  –جّددت قريش بناء الكعبة  جعلت 
على قريش النفقة احلالل اليت أعّدوها  مـَّا قصرتْ ـمرتفعاً؛ حّىت ال يدخلها إّال قريش. ول

 فجعلتْ  ،رض البيتمن عَ  اً جزء تركتْ  -واتّفقوا على عدم إنفاق غريها  -، لعمارة الكعبة
ر على حموط مدوّ الذي هو فناء  ،من جهة الشرقّية بني الركن الشامي والركن الغريب اِحلجر

ّدم البيتمن الكعبةه على أنّ  ليدلّ  ؛صورة نصف دائرة ؛ نتيجة . ويف عهد ابن الزبري 
ر ها، فوقعت يف أستار  ،انطلقت من خيمة نفٍر من أصحاب ابن الزبري احرتاقها بشرارة 

بَ سقفها، فبناها على قواعد إبراهيم  البيت، وأكلتْ  وصّدعتْ  ني ، وجعل هلا 
ألرض، الصقَ   : من جهة الغرب للخروج،اآلخر: من جهة الشرق للدخول، وأحدمهاني 

. ينظر: أخبار ، أنفذها ابن الزبري ملسو هيلع هللا ىلصة رسول هللا وأدخل اِحلجر يف البيت، وهي أمني



 

      ٥٣٠ 
 

   

                                                      

، ١/٢٦٢، ومرآة احلرمني ٣٩٤-٢٩٤، و٢٥٠- ٢٣٩، و١١٥-١١٤، و١/١٠٤مّكة 
ريخ البلد احلر ، ٢/٢٦٥والروض األنف ، ١/٥، وسرية ابن هشام ٣٠٥و، ٢٦٦و م او

 .٥٤- ٢٤للقطيب ص: 



 

      ٥٣١ 
 

  .]ة الكعبة على بناء ابن الزبري ، وترك بقيّ )١(على ما ذكر األزرقيّ 

، وقيل: )٢(جرة على ما ذكره ابن األثرين اهلوكان ذلك يف سنة أربع وسبعني م
  )٤(. )٣(َرب العِ سنة ثالث وسبعني على ما ذكر الذهيب يف 

ذكرا ذلك يف  )٦(والنوويّ  ،)٥(هيلي لكون السُ ومل أذكر ذلك إّال  قال الفاسي: 

  . عدد بناء الكعبة

  ، )٧(اينّ جَ رْ َـ مـعبد هللا بن عبد امللك ال خبطّ  ووجدتُ  قال: 

   

                                                      
  .٣٠٦- ١/٣٠٥لألزرقي  ب: ما جاء يف بناء ابن الزبري الكعبةأخبار مكة  )١(
  .٣/٤١٢الكامل البن األثري  )٢(
 .١/٦١ العرب يف خرب من غرب )٣(
  .١٩٠-١/١٨٩شفاء الغرام  )٤(
أّن احلّجاج بناها، بل ذكر أّن عبد  السهيلي ، ولكن مل يذكر٢/٢٦٦ الروض األنف )٥(

، مثّ َندم على ملسو هيلع هللا ىلص وبناها على ما كانت عليه يف عهد رسول هللا ،هدمهاامللك بن مروان 
ّن ابن الزبري  عد إبراهيم،  ، أي: على قوابناها على مقتضى حديث عائشةذلك لـّما أُخرب 

  ملسو هيلع هللا ىلص.كما أراد النّيب 
ذيب األمساء واللغات ، ٤٢٨منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  )٦(  .٤/١٢٤و
، أبو حممد القرشيّ  ،املكيّ  ،التونسيّ  ،البكري ،بن عبد هللا عبد هللا بن عبد امللك )٧(

. نظر واشتغل يف فنون من العلماملولد، مكّي الدار.  االسكندراين األصل،. تونسّي املرجاين
جة النفوس واألسرار يف إىل زمنه، وملسو هيلع هللا ىلص من النّيب  أمساء أئمة العلم واألعيانمن كتبه: 

 ٧٧٠بعد سنة  ، وكتاب يف التاريخ من آدم إىل زمنه. توّيف ريخ دار هجرة املختار

ريخ البلد احلرام العقد الثمني . ينظر: هــ  .٢/٥٦فة يط، والتحفة الل٤/٣٨١يف 



 

      ٥٣٢ 
 

، ومل أر )٢(وقبل بناء قريش ،صيّ بىن الكعبة بعد قُ  - )١(ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  جدّ  -لب املطّ  عبد أنّ 
  انتهى. )٣(. اً مهْ ذلك لغريه، وأخشى أن يكون وَ 

  )٤(شيث بن آدم بـََناها. وذكر السهيلي أنّ 
   

                                                      
َبة احلَْمد بن )١( ألّن عّمه املطلب بن  ؛ي عبد املطلبمسُّ  .بن عبد مناف ،هاشم وامسه: َشيـْ

فلـّما رأته ة فدخل به مكّ قد أردفه، لريحل به إىل مّكة و  ؛عبد مناف أخذه من أّمه يف يثرب
ا كم! إمنّ حيْ : عبد املطلب ابتاعه، فقال املطلب: وَ فقالوا قريش ظّنت أنّه عبد اشرتاه املطّلب،

ريخ ، و ١/٢٣، وسرية ابن إسحاق ١/١٢٧سرية ابن هشام ينظر: . هو ابن أخي هاشم
 .٢/٢٤٨الطربي 

ريخ دار هجرة النّيب  جة النفوس )٢( ط. دار  ٣٠١ص:  املختارملسو هيلع هللا ىلص واألسرار يف 
 الكتب العلمية.

  .١/١٧٥شفاء الغرام  )٣(
  .١/١٧٨م ، وشفاء الغرا٢/١٧٢روض األنف  )٤(

      وقريش -٢بناء إبراهيم  -١الذي صّح من األبنية للكعبة املشرفة بال نزاع:  :تتّمة
هــ ( على التفصيل  ٧٤يف عام  ّجاجواحلَ  -٤ هــ ٦٤يف عام  وابن الزبري  -٣

وسّد ما تساقط  ،الذي جعل هلا سرتة خشبّية ،الشريف مسعود بن إدريسو  -٥ السابق ) 
ألعواد القويّة،  ا   ١٠٤٠عام والسلطان مراد خان بن السلطان أمحد خان  -٦من جدرا

وقد حصلْت هلا ترميمات يف عهد حكومة  ،عليه الكعبة املعظمة اآلن القائم وهو البناءهـــ، 
م ينظر: . هـ ١٤١٧و، ١٤١٦عام السعودية  منت اإليضاح مع ، ١/٣١٨إفادة األ

 .٢٢٣، وأطلس املصور ملّكة املكّرمة ص:)٢( حاشية رقم: ٤٢٩اإلفصاح ص: و 



 

      ٥٣٣ 
 

َها قـَُرْيٌش بـَْعَدهُ  قوله: [ مثَُّ بـَنَـتـْ
  .] َنةً َن سَ اْبُن َمخٍْس َوِعْشرِيْ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسوُل هللاِ  ،)١(

وابن  )٣(مغازيهيف  )٢(ةبَ قْ هذا القول جزم به ُموسى بن عُ  قال الفاسي:  ش:

   )٥(ايَ طَ لَ ُمغْ ونقله  )٤(مناسكهمجاعة يف 

   
                                                      

ر الكعبة، فطارتْ بناء قريشسبب  )١( ا شرارة، فاحرتقت   : أّن امرأًة ذهبت ُجتمِّ من جممر
ا، وكان لرضمِكسوة الكعبة، مثّ جاء سيل عظيم فدخل الكعبة، وصدَّع جدرا  ،ت مبنّية 
بة املشّرفة. ينظر: ليس فيها َمَدر، ففزعت قريش من ذلك، وعزمت على جتديد بناء الكع

رقم  ٢٤١- ١/٢٤٠وأخبار مّكة لألزرقي )، ٩١٠٦( ٥/١٠١الرزاق  املصّنف لعبد
، ١/١٧٨)، سرية ابن هشام ١٥٨٥-١٥٨٣رقم (٢/١٤٦صحيح البخاري )، و ١٧٦(

 .٤٨٧- ٤/٤٨٥وفتح الباري 
، موىل آل الزبري: لوالء، أبو حممدالقرشّي  ،األسديّ  ،اشة بن أيب عيّ بَ قْ وسى بن عُ م )٢(

لسرية النبويّة، من ثقات رجال احلديث من أهل املدينة. مولده ووفاته فيها. له  ، فقيه،عامل 
. ه ثقةفإنّ  ،عليكم مبغازي ابن عقبة بن حنبل: أمحد قال اإلمام  .كتاب املغازي

هـ.  ١٤١سنة  توّيف  .أحاديث منتخبة من مغازي ابن عقبة :ريت من كتابهواختُ 

، واألعالم للزركلي ٥٥٢ص: التهذيب تقريب ، و ١١٨- ٦/١١٤سري أعالم النبالء ينظر: 
٧/٣٢٥. 
 .٧٢املغازي البن عقبة ص:ينظر:  )٣(
  .٤/١٤٥٨هداية السالك  )٤(
، أبو عبد هللا، عالء احلنفيّ  ،احلكريّ  ،املصريّ  ،اي بن قليج بن عبد هللا البكجريطَ لَ غْ مُ  )٥(

ألنسخ، من حفّ رّ : مؤَ الدين األصل، مستعرب. من أهل  اب. تركيّ اظ احلديث، عارف 
اإلعالم ، شرح البخاري :تصانيفه أكثر من مئة، منهاهـ، و  ٦٨٩ولد سنة  مصر.

 الزهر الباسم يف سرية أىب القاسمو، مل يكمله شرح سنن ابن ماجه ته عليه السالمبسنّ 

. توّيف ةالنبويّ اخلصائص و، الزهر الباسملــ، اختصاره اإلشارةو يف السرية النبويّة،

، ٥٣٨، وطبقات احلّفاظ ص: ٦/١١٤. ينظر: الدرر الكامنة هـ ٧٦٢سنة  
 .٧/٢٧٥للزركلي واألعالم 



 

      ٥٣٤ 
 

  )٣(. )٢(بن سفيانيعقوب  )١( ريخعن 

  .] َوَثالَِثنيَ  َمخْسٍ اْبُن  :َوِقْيلَ  قوله: [

من وغري واحٍد ، )٤(حاقجزم به ابن إسهذا القول  قال الفاسي: ش: 

  . )٥(العلماء
                                                      

 .٨٦، واإلشارة للحافظ مغلطاي ص: ٣/٢٥٠ي و املعرفة والتاريخ للفس )١(
اظ : من كبار حفّ الفسوي، أبو يوسف ،الفارسيّ  ،انوَّ يعقوب بن سفيان بن جَ  )٢(

يران. عاش بعيداً  ني سنة. حنو ثالث عن وطنه يف طلب احلديث احلديث. من أهل "فسا" 
ث عنه: أبو عيسى الرتمذي، وأبو عبد الرمحن حدّ و  ،وروى عن أكثر من ألف شيخ

، التاريخ الكبرين كتبه: وغريهم. مالنسائي، وأبو بكر بن أيب داود، وأبو بكر بن خزمية، 

 سري أعالم النبالءه. ينظر:  ٢٧٧سنة لبصرة  . توّيف املعرفة والتاريخو

ذيب التهذيب ١٨٤- ١٣/١٨٠  .٨/١٩٨، األعالم للزركلي ٣٨٨- ١١/٢٨٥، 
  .١/١٨٢شفاء الغرام  )٣(
خي العرب، من أهل رِّ لوالء، املدين: من أقدم مؤَ  ليبحممد بن إسحاق بن يسار املطّ  )٤(

 ،وعطاء ،والزهري ،وجعفر الصادق ،أبيه :روى عن .ثقة ،اظ احلديثومن حفّ  ،املدينة
من أراد  :قال الشافعي .وآخرون -  ومها شيوخه - وحيىي األنصاري  ،وعنه شعبة .وخلق

. من  ثر ما عيب به التدليسوأك،  فهو عيال على حممد بن إسحاق ،ر يف املغازيأن يتبحّ 

وسكن  .كتاب املبدأو ،كتاب اخللفاء، ا ابن هشامهذّ و  ،السرية النبويةكتبه: 

 سري أعالم النبالء، ٧/٢٥٤هـ. ينظر: الكامل  ١٥١سنة  فيها وتويفّ  ،بغداد
 .٦/٢٨، واألعالم للزركلي ١/٨٢، طبقات احلّفاظ ٩/٣٨ ، والتهذيب٥٥-٧/٣٣
وأشار إىل رجحانه  قول ابن هشام أيضاً، . وهو١٠٩و ١٠٤سحاق ص: سرية ابن إ )٥(

مخساً وثالثني سنة. وميكن ملسو هيلع هللا ىلص ، أي: كونه  ل أشهرواألوّ  احلافظ ابن حجر فقال : 

نّه اجلمع بني القولَ  كان مخس وعشرين سنة عند احلريق، مثّ شرعوا يف بناء الكعبة ملسو هيلع هللا ىلص ني 
فتح الباري و  ،١/١٧٨: سرية ابن هشام ينظر ة، وهللا أعلم. ني قبل البعثمخس سن

٤/٤٨٧. 



 

      ٥٣٥ 
 

  . منسكه يف )١(جزم به ابن خليل ،ابن ثالثني :وقيل قال: 

َهز احلُُلم :وقيل   . )٢(ذكره الفاكهي ،قد 

  )٣(.وهذان القوالن غريبان خمالفان للمشهور  قال الفاسي: 

   .إىل آخره ] )٥(يُّ اْلَمْهدِ  )٤(َوزَاَد ِفيهِ  قوله: [

                                                      
، وقد العسقالين املّكي الشافعيبن سليمان سليمان بن خليل بن إبراهيم بن حيىي لعّله  )١(

 سبقت ترمجته.
رقم  ٥/٢٢٦ ذكر: ما كانت عليه الكعبة يف عهد إبراهيم  أخبار مّكة للفاكهي )٢(
 بنيان الكعبة :بّنف كتاب: املناسك، ) بدون إسناد. وذكره عبد الرزاق يف املص١٩٥(

ار وأخب)، ٩٧١٨رقم ( ٥/٣١٨ ما جاء يف حفر زمزم :بو )، ٩١٠٤رقم ( ٥/١٠٠
سناد  ، كلهم١٠/٣٧)، وابن عبد الّرب يف التمهيد ١٧٦رقم ( ١/٢٤٠مّكة لألزرقي 

،  كما عن الزهري ومستقيمثبت ومعمر من طريق معمر بن راشد، عن الزهري. مرسل، 
رقم  ١١/٣٠٠حيىي بن معني وغريه، وقد تقّدم الكالم عنه. ينظر: اإلكمال  ذكر

  ).٤٣٩( ١٠/٢٤)، التهذيب البن حجر ٤٦٧٧(
  .( مع حذف ) ١/١٨٣شفاء الغرام  )٣(
: يف سنة األوىلبناء املسجد احلرام، ووتوسعته، وكانت عمارته يف نوبتني: أي: زاد يف  )٤(

ا لـّما حّج سنة  ١٦١ ا لـّما حّج  ١٦٧: سنة الثانيةوهـ،  ١٦٠ه، أمر  هـ، كان أمر 
دة إّال يف خالفة ابنه موسى اهلادي.  ١٦٤حجته الثانية يف سنة  هـ، ومل تكمل هذه الز

-٤٣٢)، منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:٣٠٩رقم ( ١/٣٦٧ينظر: أخبار مّكة لألزرقي 
 .١/٤٢٧، وشفاء الغرام ٤٣٣

لة الدوّ لث خلفاء  ،أبو عبد هللا ،بن حممد بن علي ،املنصوريب جعفر أحممد بن  )٥(
 مرييةموسى بنت منصور احلِ  هي أمّ  زوجتهو هـ،  ١٢٧سنة  جذَ يْ ِ لد لعراق. وُ  العباسية

أيب يه ويل اخلالفة بعد وفاة أبوالرشيد.  ،موسى اهلادي :نيولدت له خليفتَ ، (اخليزران)
 باً حمبّ  ،كان حممود السرية.وماواالها ،كان أبوه قد أمره على طربستانو  ،هـ ١٥٨عام  جعفر

وهو أّول من أمر بتصنيف كتب اجلدل  ، حسن االعتقاد،إىل الرعية، حسن الـَخلق والـُخلق



 

      ٥٣٦ 
 

   

                                                      

دقدة  ما علمتُ  وقال الذهيب:  ،وروي عنه ،حدين. روى احلديثواملل ،يف الرّد على الز

ريخ اخللفاء نظر: اإلنباءهـ. ي ١٦٩سنة  . توّيف فيه جرحاً وال تعديالً  ص:  يف 

ريخ اإل٧٣- ٦٩ ريخ اخللفاء ص:٤/٥٠٠سالم ،   ،٢٠٧-٢٠١. 



 

      ٥٣٧ 
 

دتَ  ومل يزد فيه بعد املهديّ  الفاسي: قال ش:     :نيغري ز

دة دار النَّ  -   . )٢(جلانب الشمايلّ  )١(ةوَ دْ ز
جلانب الغريبّ  - ب إبراهيم  دة    .)٣( وز

                                                      
حية بن كالب ا قصيّ نيت حول البيت، بناهل دار بُ أوّ : دار النَّْدَوة )١( ا  ، وجعل 

كأمر   ،وفيها كانت تعقد األمور العظيمة حكمه، فجعل دار الندوة مقرّ املسجد احلرام، 
،  العهد العباسيّ دار الندوة قائمة حّىت  ما بني وجهاء قريش، وظلتْ يوالتشاور ف ،احلرب

ى بباب ما يسمّ  عند دفعات،يف املسجد احلرام  دخلتْ أُ  من أموال الدولة، مثّ  وقد أصبحتْ 
دة معامل مّكة  ، و١/٥٤شفاء الغرام . ينظر: ةالشاميّ  يف اجلهة اليت خترج إىل حيّ  ،الز

 .٣/١٤، وفصص األنبياء لعبد املقصود ٣٠٣للبالدي ص: 
-٥٤٢هـ. ينظر: حاشية ابن حجر ص:  ٢٨٤سنة  بعد زادها املعتضد العباسيّ  )٢(

ريخ مّكة لعبد الغين سنة ٥٤٣  .٧٦، و
ب إبراهيم يف دوّ  )٣( دة    هـ.  ٣٠٦ سنة لة املقتدر  العباسيّ هي املعروفة بز

 سنني من اهلجرة؛ ٨٢٠هـ، بعد دوامها  ٩٨٠عام  أزيلت عمارة املهدي  مثّ : تتّمة
فصدر أمر السلطان سليم بك بن سليمان خان بعمارة  ؛ق يف الرواق الشرقيّ لظهور تشقّ 

 هـ، ٩٨٤، وأمتـّها ابنه السلطان مراد خان بعد والده سنة هدمه املسجد احلرام مجيعه بعد
ما قائمة  هـ اليت  ١٣٧٥ة يف أوائل عام إىل أن قامت التوسعة السعوديّ وما زالت عمار

ن، وأدخل املسعى يْ ورَ وأقامت حوهلا األروقة اجلديدة من دَ  ،ببناء األروقة القدمية احتفظت
وهندسة  ،البناء على أسس متينة واستمرّ  ،ملسجد احلرامضمن ا جتارً  بعد أن كان شارعاً 

 مرتاً  ١٦٠١٦٨وأصبحت مساحة املسجد احلرام بطابقيه بعد هذه التوسعة  ،مجيلة
فهد بن عبد العزيز آل وضع امللك . مثّ مسطحاً  مرتاً  ٢٩١٢٧بعد أن كانت  ،مسطحاً 

وجاءت توسعة امللك عبد . هـ١٤٠٩  صفر  ٢ملسجد يفاتوسعة ل ؛حجر األساس سعود
يشمل  ـ،ه ١٤٣٢سنة  هللا بن عبد العزيز آل سعود ، الذي أمر بتنفيذ مشروع عمالق

جلهة الشماليّ  . يختار اللتكون أكرب توسعة يف  ؛ةاملسجد احلرام واملنطقة احمليطة به بدءاً 
 ٤٣٤- ٤٣٣، واإلفصاح ص:٥٤٢-٥٤١ص: على اإليضاح ينظر: حاشية ابن حجر 

- ١٦٤ص:  يف التاريخ املكي وتراجم امللوك واخللفاء، واألرج املسكي )١حاشية رقم (
ريخ مّكة املكّرمة لعبد الغين ص: ١٦٦  .٩١، و



 

      ٥٣٨ 
 

سنة إحدى  رخيهيف  )٢(عماد الدين ابن كثري)١(قول احلافظ  أّمافقال: 

 ا حّىت  فأقامتْ  ،ةإىل مكّ  تْ خرج -الرشيد  أمّ  - اخليزران  : أنّ )٣(وسبعني ومائة
املعروفة بدار ، )٦()فةاملشرّ (ة الدار املشهورة هلا مبكّ  اشرتتْ  )٥()قد(، و)٤(احلجّ  شهدتْ 
ْ  ،اخليزران خليزران  ألنّ  ؛فهو غري مستقيم، )٧(ا يف املسجد احلرامفزاد الدار املشهورة 

م طريق مسلوك يزيد على مائة اا هي عند جبل الصفا، وبينها وبني املسجد احلر إمنّ  ،ةمبكّ 
  .كنا يف املسجد احلرام غري ممُ وهلُ خُ دُ فَ  ،ذراع

   

                                                      
 /أ].٦٠[ )١(
ّمث الدمشقّي، أبو  ،البصروي ،القرشي ،بن درع ءو إمساعيل بن عمر بن كثري بن ض )٢(

  ،ورحل يف طلب العلمهـ،  ٧٠١ُولد سنة ، عماد الدين: حافظ، مَؤرّخ، فقيه. الفداء

ا بعد وفاته. من كتبه: و  ، على ة والنهايةالبدايتناقل الناس تصانيفه يف حياته، وانتفعوا 

طبقات الفقهاء مل يكمله، و، شرح صحيح البخاريونسق الكامل البن األثري، 

، جامع املسانيد، واالجتهاد يف طلب اجلهاد، وتفسري القرآن الكرمي، والشافعّيني

هـ. ينظر:  ٧٧٤بدمشق سنة  رسالة يف املصطلح. توّيف  اختصار علوم احلديثو

، ٤٤٦- ١/٤٤٥، الدرر الكامنة ٢٥٨- ٢/٢٥٦ة البن قاضي شهبة طبقات الشافعيّ 
 .١/٣٢٠، واألعالم للزركلي ٥٣٤طبقات احلّفاظ ص: 

 أي: يف أخبار ما وقع يف هذه السنة. )٣(
  .١٣/٥٦٦البداية والنهاية  )٤(
 سقطت من (ب). )٥(
 سقطت من (ب). )٦(
ا يف سنة ١٣/٥٧١البداية والنهاية  )٧( د ه، بل أطلقها، ولكن يُفهم  ١٧١، ومل يعّني ز

  وقوعها يف هذه السنة. -  ٥/٥٦٦ - من سياقه، ومـّما ذكر من حّجها وإقامتها مبّكة 



 

      ٥٣٩ 
 

يف ها غريِ  ةُ عَ وسِ كما اشتهر تَ ،  )١(]الشتهر[ه لو وقع منها ذلك نّ ِألَ ف ؛وأيضاً 
  )٢(. قع من غريها يف هذا األمركما ذكر ما وَ   رخيهيف  ولذكره األزرقيّ  ،سجدامل

ذكر يف  هفإنّ  ،هٌم شِنيعوَ  رخيهقع البن كثري يف وَ  وقال احلافظ ابن حجر: 

ا اآلنالدَّ  فاشرتتْ  تْ ان حجَّ ر وسبعني ومائة أّن اخليز حوادِث سنة إحدى   ،ار املشهورة 
   .ا يف املسجد احلرامْ فزادَ 

وبينها وبني املسجد فاِصل قدر مائة  ،ةان مشهورة مبكّ ر أّن دار اخليز  :وَوجُه الَوْهم
ب الصفا ذراع من جه   )٣(.ة 

َوَهَذا ُهَو  ،دُ جِ سْ َلُق َويـَُراُد بِه َهَذا املَ اْلَمْسِجَد اْحلََراَم يُطْ  َواْعَلْم َأنَّ  قوله: [
  ]. ةُ َوَقْد يـَُراُد بِِه َمكَّ  ،، َوَقْد يـَُراُد بِِه اْحلََرمُ اْلَغاِلبُ 

لعزيز يف مخسة املسجد احلرام يف كتابه ا )٤([تعاىل] ذكر هللا : قال الزركشيّ ش: 

  )٥(.عشر موضعاً 

   

                                                      
 يف (أ): ال اشتهر، وهللا أعلم. )١(
  .٤٢٩-١/٤٢٨شفاء الغرام  )٢(
  مل أقف على هذا النقل رغم البحث. )٣(
 سقطت من (أ). )٤(
حكام املساجد ص:  )٥(   .٥٩إعالم الساجد 



 

      ٥٤٠ 
 

فاملراد به  ،موضع ذكر هللا فيه املسجد احلرام كلَّ   أنَّ  احلاوييف  وذكر املاورديّ 

ه أراد به فإنّ ٱٱ، )٢(چہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱچٱقوله:  )١()يف( احلرم إّال 
  )٣(.الكعبة

   :مسة عشرذكر املواضع اخل بعدفقال  ،ا ابن أيب الصَّيف اليمينّ وأمّ 

  .چہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱھچٱلقوله تعاىل:  ؛ما أراد به الكعبة :منها
   

                                                      
 سقطت من (ب). )١(
  .١٥٠و ،١٤٩و ،١٤٤سورة البقرة:  )٢(
ملسجد احلرام يف هذه  أمجعوا على أنّ  قال الزركشي:  .٤/٦٣احلاوي الكبري  )٣( املراد 

 . الكعبة فقط ،اآلية



 

      ٥٤١ 
 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱكقوله تعاىل:   ،ة: ما أراد به مكّ منهاو

بنت أيب طالب  )٢(ئُأسري به من بيت أّم هانملسو هيلع هللا ىلص ه وي أنّ وقد رُ  )١(چپٱٱپٱ
])٣([.     

                                                      
  .١سورة: اإلسراء:  )١(
لقرب منه بئر كان هذا البيت من دور ُقصي بن كالب، و   :بيت أّم هانئ  )٢(

ا، دُ رِ وكانت العرب إذا قدمت مّكة يَ مّكة، حفرها قصي يف هي أّول بئر العجول اليت  و
فيسقون منها. ّمث أصبح هذا البيت والبئر من دور بين عبد املطّلب بن هاشم، مثّ آل بعد 

يوم الفتح، فاغتسل فيه، وصّلى ملسو هيلع هللا ىلص ذلك إىل أّم هانئ بنت أيب طالب. نزله رسول هللا 
ضحًى ، وُروي أّن ابن مسعود كان ينزله إذا قدم مّكة. وكان يقع هذا  خفيفةً  اين ركعاتمث

البيت عند احلَْزَورة، يف جهة اجلنوبّية جلدار املسجد احلرام، وظّل قائماً يف موضوعه حىت 
هـ، فدخل هو والبئر يف توسعة الثانية للخليفة املهدي، وأصبحا داخل املسجد  ١٦٧سنة 

ب أّم هانئ"، عند منارة احلرام، و  ب يف اجلدار اجلنويب للمسجد احلرام وُمسّي بـــ" فُتح منه 
رة املذكورة، اليت ب الوداع؛ وبذلك تكون املسافة من الركن اليماين للكعبة املشرّفة إىل املنا

لضبط على التحقيق ١٢٠: تقابل األجياد وهللا أعلم. ينظر: أخبار مّكة لألزرقي  ،مرتاً 
رقم  ١/٤٩٨)، وصحيح مسلم ١١٠٣رقم ( ٢/٤٥، وصحيح البخاري ٨٥٢- ٢/٨٥٧
شفاء الغرام  )،٢١٠٨-٢١٠٤رقم ( ٢٧٣- ٣/٢٧١)، وأخبار مّكة للفاكهي ٣٣٦(
 .٣/٣١٥، وموسوعة مّكة املكّرمة ١/٤٠٠مراصد االطالع و  ،١٥٥- ٢/١٥٤
الكبري يف  الطرباين)، و ٣٩رقم ( ١/٨٣يف اآلحاد املثاين  أخرجه خملد الشيباين )٣(

ت رسول هللا هانئ  عن عكرمة أّن أمَّ ) ١٠٥٩رقم ( ٢٤/٤٣٤ ليلة ملسو هيلع هللا ىلص قالت: 
قريش،  أن يكون عرض له بعضُ  ه من الليل، فامتنع مين النوم خمافةً ففقدتُ  به يف بييت يَ سرِ أُ 

فيه عبد األعلى بن أيب  احلديث. قال اهليثمي:  ...ِين َ أَ  لَ يْ ربِْ جِ  نَّ إِ  : ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول 

  .  منكر احلديث  وقال اخلاري: .  ابكذّ   ،، مرتوكرِ اوِ سَ مُ ـال

ونقل السيوطي أّن ابن إسحاق، وابن جرير، وابن سعد، وغريهم أخرجوا حديث أّم هانئ 
، جممع الزوائد ٢/٢٣٦عيفة. ينظر: سرية ابن هشام خر، ولكنها ضمن أوجه وطرق أُ 

، ٣٣٢وتقريب التهذيب ص: ، ٨/٣٣٢، واإلصابة ١٤/٤١٤جامع البيان ، و ١/٧٥
 .١٩٢، و١٨٩- ٩/١٨٧، والدر املنثور ٢٨٠- ١٧/٢٧٩لية اواملطالب الع



 

      ٥٤٢ 
 

ٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱچكقوله تعاىل:   ،ما أريد به احلرم كّله: منهاو

  .)١(ٱچٹٱٱٹ

  .] اْعَلْم أنَّ َهلَا ِستََّة َعَشَر اْمسَاً  قوله: [

على ما ذكره  زادف ،ثالثني امساً  أحكام املساجدذكر هلا الزركشي يف  ش:

  :)٢(فنّ املص

  .يقتِ البيت العَ  - ١
  .امرـَ والبيت احلَ  - ٢
  .ونمُ أْ َـ مـوال - ٣
يُّ اطِ شَ الرُّ (دحام الناس فيها. ذكره من ازْ  ،لزاي :محْ ّم زَ وأُ  - ٤

يف  )٤())٣(
  .)٥(األنساب

                                                      
  .٢٨سورة التوبة:  )١(
 .٤٣٧- ٤٣٦ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  )٢(
لرُّ  ،اللخمي ،ي بن عبد هللاعبد هللا بن عل )٣( : عامل يّ اطِ شَ األندلسي، أبو حممد، املعروف 

ا. من  ة، وتعلّ يَّ رِ مَ ـسكن الهـ، و  ٤٦٦ُولد سنة  ،ألنساب واحلديث، من أهل أوريولة م 
راقتباس  :هتبك قال ابن كثري:  ،األنوار والتماس األزهار يف أنساب الصحابة ورواة اآل

تلف واملختلف للّدارقطّين اإلعالم مبا يف كتاب املؤْ و ،هو من أحسن التصانيف الكبار

ملرية عند تغلّ إظهار فساد االعتقاديف احلديث، و من األوهام ب الروم . استشهد 

، طبقات احلّفاظ ص: ٢٦٠-٢٠/٢٥٨ ري أعالم النبالءسهــ. ينظر:  ٥٤٢سنة  عليها
 .٤/١٠٥، األعالم للزركلي ٤٧٠

 يف (ب): الراشطي. )٤(
يف عن كتاب األنساب للرشاطي ابة عبد الرمحن بن سليمان العثيمني ق النسّ قال احملقّ  )٥(

ت (من كتاب التعليق على املوطأ يف تفسري لغاته هلشام الوقشي  ٩ ص: )٤رقم ( اشيةاحل
بهمن أجود ماصنّ  : )ه ٤٨٩ لفوائد جدّ  ،ف يف   ،به العلماء وقد اهتمّ  ،اً مليء 



 

      ٥٤٣ 
 

   

                                                      

جوا على منواله ،و زادوا عليه ،فاختصروه ثالثة أجزاء من خمتصره لعبد  وقد حققتُ ...و
ال ينتظم  ،يف هوامشه ماجاء يف أصله من نسخ بقيت يف االصل وذكرتُ ، االشبيلي احلقّ 

ألرضة م ،قةمزّ ـومعظم أوراقها م ،ملةمبجموعها عقد نسخة كا ا يتعذر معه مَّ ـوخمرقة 
هـ بتعليق حممد سامل  ١٤٢٠بع جزء صغري يف دار الكتب العلمية وقد طُ .  إخراجها

اختصار اقتباس ويليه  ،اقباس األنوار...للرشاطي :صفحة بعنوان ١١٧يف هاشم 

 .، وال ميّثل األصلنيوهو عبارة عن مقتطفات من الكتاب االنوار لإلسبيلي



 

      ٥٤٤ 
 

  .سادِ والقَ  - ٥
  .دلَ والبَـ  - ٦
 .ةيَ رْ والقَ  - ٧
 .ةيَّ نِ والثَّ  - ٨
 .)٢(أدب اخلواصّ يف  )١(ريْ زِ ذكره الوَ  ،ةبَ يْـ وطَ  - ٩

 .رمواحلَ  -١٠
 .امرـَ سجد احلَ وامل -١١
   .ةشَ طِّ عَ ـمُ ـوال -١٢
 .ذكره ابن خليل :ةوبـَرَّ  -١٣
 )٥(. )٤(التنبيه ذكره الطربي يف شرح :)٣(جَ الرِّ و  -١٤

                                                      
ء.أبو القاسم ،احلسني بن علي بن احلسني، املغريبّ  )١(  : وزير، من الدهاة، العلماء، األد

به األحوال إىل أن استوزره  بتْ وتقلّ  هـ، ٣٧٠سنة  ه من أبناء األكاسرة. ولد مبصرإنّ  :يقال
ماً مشرف الدو  اختيار شعر ، والسياسة من كتبه: .لة البويهي ببغداد، عشرة أشهر وأ

اشتمل  ل منهاجلزء األوّ  أدب اخلواصّ يف اللغة، و خمتصر إصالح املنطقو ،أيب متام

سنة  توّيف  .ديوان شعر ونثرو ،املأثور يف ملح اخلدورعلى أخبار امرئ القيس، و

، ومعجم ٢/٢٤٥، األعالم للزركلي ٣٩٦- ١٧/٣٩٤ النبالءسري أعالم هــ. ينظر:  ٤١٨
 .١/٨٨٤الشعراء العرب 

ينظر" أدب  .، وذكر أّن "طيبة" اسم من أمساء املدينةمل أجده يف اجلزء املطبوع له )٢(
 .٩٦اخلواص ص: 

ج  وجعل فالنٌ  ،والباب املغلق أيضاً  ،الباب العظيم: - لكسر  - جَ الرِّ  )٣( ماله يف ر
مادة:    ١/٢١٨ينظر: املصباح املنري وليس املراد نفس الباب.  ،نذره هد :أي ،الكعبة

 ).ر ت ج(
 .١/٨٩١عة يف هداية السالك انقله عنه ابن مج )٤(
حكام املساجد ص:  )٥(    .٨٣-٧٩إعالم الساجد 



 

      ٥٤٥ 
 

الناس جبمعها، ومل أر  )١()عىن(فة أمساء كثرية، وقد ة املشرّ ملكّ  الفاسي:  قال

ين الشريازي، من، جمد الدقاضي اليَ  مة اللغويّ لشيخنا العّال  يف ذلك مثل ما رأيتُ  ألحدٍ 
  خرى.ب فيما ذكره، وفاته مع ذلك أمساء أُ رَ غْ ه أَ ولكنّ 

ب النون: من أمساء  لسني والشني ما يقالحتبري املوشني فيقال يف كتابه  يف 

ْ  )٤(املنتخب، يف )٣(لمْ اع النَّ رَ فيما ذكره كُ  :ةاشَّ والنَّ  ،)٢(ةالناسَّ  :ةمكّ  ليفه، وهو من من 
   )٦(.نياللغويّ  )٥(جهابذة

   

                                                      
 يف (ب): اعتىن. )١(
 :ةكما يقال هلا: الباسَّ جدب،  وأَ  ،يبسّ  :ىنِمبَع :سَّ نَ : اسة، ومها منى النسّ سمّ تُ كما   )٢(

ة يف كانت مكّ  : ١/١١٢ قال ابن هشام يف سريته التفتيت. :ِمبَْعىن ، َوُهَو من البسّ أَيضاً 

 ةى الناسّ فكانت تسمّ  ؛ه أخرجتْ ، وال يبغي فيها أحد إّال وال بغياً  ،فيها ظلماً  اجلاهلية ال تقرّ 
 . 

 ؛راع النملكُ   :بقّ ـة. مصري. لُ لعربيّ  علي بن احلسن اهلُنائي األزدي، أبو احلسن: عامل )٣(
رّ ويف اللغة،  املنضد من كتبه: قصره، أو لدمامته. لِ  أمثلة و ،املنجدو، داملنتخب ا

، ٢/٢٤٠ينظر: إنباه الرواة .  هـ ٣٠٩ بعد توّيف . املصّحفو ،غريب اللغة

 .٤/٢٧٢ للزركلي األعالمو ، ٢/١٥٥بغية الوعاة و 
، ولكن الذي وقفُت عليه فيه أنّه ذكر الناّسة ١/٤٠٤ املنتخب من غريب كالم العرب )٤(

 والنّساسة، ومل يذكر: الناّشة.
ب:  عجم الوسيطامل. ينظر األموراخلبري بغوامض  ،ادالنقّ وهو : اجلهباذمجع  جهابذة )٥(

 .١/١٤١ اجليم
 .٥٦حتبري املوشني ص:  )٦(



 

      ٥٤٦ 
 

 ،- ليْ ونَـ  ،ليْ خَ  :)٢()مثال( -ليْ روض، والسَّ العُ )١( :ةمكّ  ومن أمساء: قال مثّ 
قوتنيّ ق، والبَ دْ صِ  جرَ وخمَْ     )٤(.)٣(ة، وهذه عن 

لرّ حْ رُ  مّ اد، وأُ عَ َـ مـوال لزاي - م حْ زُ  مّ وأُ ، )٦()مالرُّحْ ( مّ وأُ  ،ماحِ رَ  مّ وأُ  ،)٥(اءم   وهذه 
د هللا، لَ ، وبَـ م هللارَ وحَ ج، َ د احلرام، والرِّ لَ لد األمني، والبَـ ة، والبَ دَ لْ والبَـ  د،لَ والبَـ  ،حبْ صُ  مّ وأُ  -

قوت احلموي: انوفارَ     .)٧(وهذه عن 
   

                                                      
 ./أ]٦١[ )١(
 يف (ب): هناك. )٢(
من أئمة  ثقة، ،خ: مؤرِّ قوت بن عبد هللا الرومي احلموي، أبو عبد هللا، شهاب الدين )٣(

للغة واألدب.فيّ اجلغرا سر من أُ  ه،ـو ٥٧٤ولد سنة  أصله من الروم. ني، ومن العلماء 
جر امسه عسكر بن إبراهيم احلموي، فرّ بالده صغرياً  وشغله  ،مهوعلّ  ،ه، وابتاعه ببغداد 

 بعلمه، ورحل رحلةً   مواله، استقلّ أن تويفّ  مثّ بعد أعتقه وأبعده. ألسفار يف متاجره، مثّ 
ء، ويُ ، إرشاد األريبو ،معجم البلدان :كتبه  من. واسعةً  املشرتك عرف مبعجم األد

سنة  . توّيف معجم الشعراءيف التاريخ، و لآاملبدأ واملو، واملفرتق صقعاً  وضعاً 

 .٨/١٣١، واألعالم للزركلي ٦/١٢٧. ينظر: وفيات األعيان ه ٦٢٦
 .١١٧و ،٥/٨٣ينظر: معجم البلدان  )٤(
ا.  ن األثري يف كتابه الـُمَرصَّع فقال: ذكره اب )٥( يت بذلك من الرمحة اليت خّصها هللا  ُسـمِّ

 . ألن الناس يرتامحون ويتواصلون فيها وقال النووي يف اإليضاح: . والرحم: الرمحة 

ء واألّمهات حرف: الراء ص:  ، ومنت اإليضاح مع )٦٦٥رقم: ( ١٥٥املرّصع يف اآل
 .٤٣٦اإلفصاح ص: 

 يف (ب): الزُّحم. )٦(
جبل يف مّكة، وقيل:  ، وذكر أّن فاران٣٣٧ملشرتك ص: ، وا٤/٢٢٥معجم البلدان  )٧(

نّه اسم من أمساء مّكة. ينظر سبل اهلدى   .  ١/١٩٧اسم جبال احلجاز، ومل يصرّح 



 

      ٥٤٧ 
 

ة يَ وقرْ  ة الغراب،رَ قْ ونَـ  مل،ية النَّ رْ وقِ  ة،بَ يْـ ، وطَ ملوحَّدة اسةسَّ والبَ ، سةانَ سْ والنَّ 
رة، دِ اء، وَ رَ ذْ الم، والعَ والسَّ بوحة، وسُ  ،نةمنوَّ   الحٌ وصَ  ،طامِ كقَ   :الحِ س، وصَ مْ احلُ 
   .ةيَ رْ ، والقَ )١()بحرال(م، ورَ ي، واحلَ ادِ والوَ 

لكسر لضمّ - )٢(]مةرْ واحلِ  ،ةمَ رْ احلُ [وش، ورُ يش، والعَ رِ ش، والعَ والَعرش، والُعرُ   .و
   )٥(.)٤(  )٣(يسٍ دَ عن ابن عُ  ةالستّ وهذه 

  ف.ة األمساء اليت ذكرها املصنّ وذكر بقيّ 

ق ما يتعلّ   شرح صحيح اإلمام البخارييف  : وقد ذكرتُ )٦(قال مثّ 
  .)٧(بشواهد وفوائد اسم منها، مقروً  ق كلّ شتقا

                                                      
: النَّْجر، ويف ٥٨ص:  بدون تنقيط. ويف حتبري املوشني كذا يف (أ)، ويف (ب): الــحر، )١(

 صواب.ل: النجز، فا أعلم ١/٩٣ اء الغرامشف
ْخريمع ، احلُرمةرمة و : احلِ يف (أ) )٢( وما أثبُت من (ب) موافق ملا يف حتبري  .تقدمي و

 وأنسب للسياق. ،املوشني
للغة، من اعيضً عمر بن حممد بن أمحد بن علي ابن عديس، أبو حفص القُ  )٣( : عامل 

، شرح فصيح ثعلبيف اللغة، و كتاب ضخم،  املثلثمن كتبه:  أهل بلنسية.

، وكشف الظنون ٢/٢٢٣هــ. ينظر: بغية الوعاة  ٥٧٠سنة حنو  توّيف  .الباهرو

 .٥/٦١ه، واألعالم للزركلي  ٥٠٧وجعل وفاته  ٢/١٥٨٦
 .٥٨يف حتبري املوشني ص:  ديالفريوزآ كما نقله  ،ذكره يف كتابه الباهر )٤(
 .٩٤- ١/٩٣شفاء الغرام  )٥(
  .لشريازيا أي: القاضي جمد الدين )٦(
لّسي مسّاه: )٧(  كّمل ربع  ،الفسيح اجلاري يف شرح صحيح البخاري حمنح الباري 

ه مأله بغرائب لكنّ  الفاسي عن هذا الشرح : . قال لعبادات منه، يف عشرين جملداً ا

 ٣/٤٢٨. ينظر: العقد الثمني  ليمن مقالة ابن عريبا اشتهرت ـمّ ـوالت ال سيما لاملنق

شذرات الذهب يف أخبار من و  ،٢/١٨٥٩، و١/٥٤١، وكشف الظنون )٤٨٨رقم (
 .٩/١٨٧ذهب 



 

      ٥٤٨ 
 

 :اقسَ بَ ، و ةرَّ بَـ ة اليت مل يذكرها شيخنا القاضي جمد الدين: ومن أمساء مكّ  قال الفاسي: 

   )٤(.)٣(]دةمالع[يف  )٢(ابن رشيق )١(ذكره

  .)٥(ه األزرقيّ ذكر  :البيت العتيقو 
                                                      

 أي: ذكر البساق. )١(
حث. كان أبوه من موايل األزد: أدي، أبو علياحلسن بن رشيق القريواينّ  )٢(  .ب، نقاد، 
ملغرب)هـ  ٣٩٠سنة لد وُ  مال إىل األدب وقال الشعر،  م الصياغة، مثّ وتعلّ  ،يف املسيلة (

العمدة يف صناعة الشعر  :من كتبه .فرحل إىل القريواون ومدح ملكها، واشتهر فيها

 ،رح موطأ مالكشو ،الشذوذ يف اللغةيف النقد، و قراضة الذهبو، ونقده

هــ. ينظر: إنباه الرواة  ٤٦٣سنة  . توّيف ةاملهديّ الروضة املوشية يف شعراءو

 .٢/١٩١كلي ر ، األعالم للز ١/٥٠٤، وبغية الوعاة ١/٣٣٣
 يف (أ): الِعدة، وما أثبته من (ب) موافق لعنوان الكتاب، وما يف شفاء الغرام. )٣(
 .١/٥٨ بهالعمدة يف حماسن الشعر وآداينظر:  )٤(
-١/١٥٠ الكعبة بعده - عليهما السالم  - ذكر والية إمساعيل بن إبراهيم  أخبار مّكة )٥(

ي ه كان يقول: مسُّ روى عن عبد هللا بن الزبري، أنّ يُ   :األزرقي قالو ) ١٣١رقم ( ١٥١

رخيه)،  . طوا عليهلّ تق من اجلبابرة أن يسه عُ ؛ ألنّ البيت العتيق وأخرج البخاري (يف 

مرفوعاً. ملسو هيلع هللا ىلص والرتمذي، والبزّار، والطرباين، واحلاكم، والبيهقي مثله عن ابن الزبري عن النّيب 
هذا حديث حسن غريب، وقد ُروي هذا احلديث عن الزهري، عن النّيب وقال الرتمذي:

  ، ووافقه الذهيب.. وصّححه احلاكم مرسالً ملسو هيلع هللا ىلص 

لعتيق:  وقال الشيخ حممد أمني الشنقيطي  : األّولللعلماء ثالثة أقوال:  يف املراد 

أّن  الثالث:أّن هللا أعتقه من اجلبابرة.  الثاين:أّن املراد به: القدمي؛ ألنّه أقدم مواضع التعّبد. 
لِعتق فيه: الَكَرم. والعرب ُتَسـمِّي القدَمي عتيقاً  . مثّ رّجح األّول؛ لداللة قوله ، وعاتق املراد 

فإنّه تفسري  ]، ٩٦آل عمران: [ چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱٱٱڱٱچٱ  تعاىل:
لقرآن. مثّ قال:  ريخ الكيب. مع أّن املعنَيني اآلخَرين، كالمها حّق  القرآن   ينظر: 



 

      ٥٤٩ 
 

   

                                                      

)، ومسند البزّار ٣١٧٠رقم ( ٣٢٥- ٥/٣٢٤)، وسنن الرتمذي ٦١٩رقم ( ١/٢٠١
رقم  ٢/٤٤)، واملستدرك ٢٦٢( ١٣/١٠٨)، واملعجم الكبري ٢٢١٥رقم ( ٦/١٧٢
)، ٥٧٦٦رقم ( ٣/٢٩٦)، وجممع الزوائد ٢٦٦رقم ( ١/١٢٥)، ودالئل النبّوة ٣٤٦٥(
 .٢٥٤- ٥/٢٥٣أضواء البيان و 



 

      ٥٥٠ 
 

   .وابن خليل )١()ُمَسدِّي(ذكره ابن  :املسجد احلرامو 

   .)٢(ذكره ابن خليل :ةشَ طِّ عَ ـمُ ـالو 

   .)٥(ديوان شعرهيف  )٤(ذكره األديب برهان الدين القرياطيّ  :)٣()انتَ كَّ مَ ـال(و

   .)٦(تفسريهذكره ابن كثري يف  :- الباء مثّ  ،لنون – ابيةالنَّ و 

                                                      
 يف (ب): سّدي. )١(
 .ومل يْعزِه، ومل يذكر له معىن  : الفاسي هنا فقالزاد  )٢(
 يف (ب): كتان. )٣(
: شاعر من إبراهيم بن عبد هللا بن حممد بن عسكر الطائي، برهان الدين القرياطيّ  )٤(

لفقه واألدب، وجاور مبكّ اهـ، و  ٧٢٦ُولد سنة  أعيان القاهرة.  فيها. له ة فتويفّ شتغل 
يف  . توّيف الوشاح املفصل :وجمموع أدب امسه ،مطلع النرييناه شعر مسّ  نديوا

، ٩٥- ١/٨٩املنهل الصايف واملستوىف ، و ٣٣- ١/٣٢ينظر: الدرر الكامنة  هــ. ٧٨١سنة 
 .١/٤٩واألعالم للزركلي 

  من قول ورقة بن نوفل األسدي: ه أخذ ذلكولعلّ  قال الفاسي:  )٥(

   َحِديَثك َأْن أََرى ِمْنُه ُخُروَجا   بَِبْطِن اْلَمّكتَـْنيِ َعَلى َرَجاِئي

 وهي واحدة - ة  مكّ ثّىن  : ، كما نقل عنه الفاسيلسهيلي بعد أن ذكر هذا البيتا قالو 

ة إىل جانيب كل ا يقصد العرب يف هذا اإلشار وإمنّ قال:  ، مثّ وظواهر احاً طً هلا بِ ألن ّ  ؛- 

ا اثنني على هذا ال . روض ىزَ غْ مَ ـبلدة أو اإلشارة إىل أعلى البلدة وأسفلها، فيجعلو

 .١/١٠١، وشفاء الغرام ٢/١٦٣األنف 
حتبري  :خبّط بعض أصحابنا يف حاشية كتاب على ما وجدتُ  قال الفاسي:  )٦(

ليس يف تفسري ابن   لغرام: كتاب شفاء اي  حمّقق، أحد قال الدكتور التدُمري .موّشنيـال

فأبلغها ، ا ذكر أمساء مّكةـمَّ كثري هذا االسم، ولعّله خطأ من الناسخ، حيث قال ابن كثري ل
لباء أيضاً إىل إحدى وعشرين امساً:   لنون، و ؛ فظّن الناقل اسةوالنسّ  ، مثّ قال:والناسة: 



 

      ٥٥١ 
 

   

                                                      

لباء النابية، وصوابه: الباسة، وهللا أعلم أ ) ٢( حاشية رقم ١/٨٣فاء الغرام . شّن اليت 

 ط.دار الكتاب العريب.



 

      ٥٥٢ 
 

   .)٢(رصَّعمَ ـاليف  )١(ْريِ ثِ ذكره ابن األَ  :حوْ رَ  مّ أُ و 

   .)٣(وعزاه البن العريبّ  ،َجاينّ ـَمرْ ذكره عبد هللا بن ال :محنالرَّ  مّ أُ و 

  )٥(. )٤(هزِ عْ ومل يَـ  ،مرجاينّ ـذكره ابن ال :ىوثَ كُ   مّ أُ و 

 فحصل ،)٦(ارسة: الدَّ الطربي من أمساء مكّ  هذا ما أورَده الفاسي. وذكر احملبّ 
  ف.ذكره املصنّ ما منها مخسون زائدة على  ،ون امساً ة وستّ موع ما ذكر هلا ستّ من جم

   

                                                      
اجلزري، أبو السعادات،  ،الشيباينّ  بن َعْبد الَكرِميحممد بن حممد بن حممد  املبارك بن )١(

بلدة فوق (يف جزيرة ابن عمرهـ  ٥٤٤سنة لد . وُ األصويلّ  ث اللغويّ : احملدّ جمد الدين
ّ  ٣املوصل، بينهما   ،خوهو أخو ابن األَثري املؤرَّ  ،وانتقل إىل املوصل ،فيها ونشأ )،قدمياً  مأ

، النهاية يف غريب احلديث :من كتبه. ، وابن األثري الكاتبالكامل يف التاريخصاحب 

اإلنصاف يف مجع فيه بني الكتب الستة، و ملسو هيلع هللا ىلص يث الرسولجامع األصول يف أحادو

ء واألمّ املرصّ يف التفسري، و افاجلمع بني الكشف والكشّ  يف  هات والبناتع يف اآل

معجم البلدان هـ. ينظر:  ٦٠٦سنة  توّيف  .الشافعيّ  الشايف يف شرح مسندواللغة، 

- ٨/٣٦٦الكربى للسبكي طبقات وال، ٤٩١- ٢١/٤٨٨ ، وسري أعالم النبالء٢/١٣٨
 .٢٧٣- ٥/٢٧٢، واألعالم للزركلي ٢٧٥- ٢/٢٧٤بغية الوعاة و ، ٣٦٧

ء واألّمهات  )٢(  والرمحة. ،وحمن الرَ ، وقال: ١٥٦ص: البنات حرف: الراء املرّصع يف اآل
  .١/٦٥٧األسرار النفوس و جة  )٣(
 املرجع السابق. )٤(
  (مع حذف وتصرف). ١٠٢- ١/٩٤شفاء الغرام  )٥(
ذكر ما جاء يف أمساء مّكة: سـمَّى  يف كتبه املطبوعة لدّي، وقال يف القرى:  مل أجده )٦(

، ومل يذكر: "الداس" منها، فلّعه منقوًال من شرحه على هللا تعاىل بّكة خبمسة أمساء... 

  التنبيه، أو كتاب أخر له.



 

      ٥٥٣ 
 

  .] ْت ِبَذِلَك ِألَْمِنَهايَ مِّ ـسُ إىل قوله: [  ،] َوَصَالحِ  قوله: [

   )٣(.)٢(يريِْ بَـ ب الزُّ عَ صْ مُ عن  )١(حكاه الفاسي ش:

ّ اخللق فيها صالحَ  )٤()ألنّ ( وقال: الزركشي:  ا األعمال عمل فيهتا ، أو أل

  )٧(.)٦( )٥(درَّ ـَــبـمُ ـالصاحلة. ذكره ال

   

                                                      
 .٩٩-١/٩٨ينظر: شفاء الغرام  )١(
مة عّال  :بت بن عبد هللا بن الزبري، أبو عبد هللامصعب بن عبد هللا بن مصعب بن  )٢(

لت ملدينة. وُ ريخ. ثقة يف احلديث، شاعراً األنساب، غزير املعرفة  ، هـ ١٥٦سنة  لد 
ه، ومالك بن أنس، و وسكن بغداد، وتويفّ  ا. مسع: أ وسفيان بن عيينة، ، الضحاك 

ار ث عنه: ابن ماجه حبديث النجش، وبواسطة النسائي، والزبري بن بكّ حدّ  وطائفة.
 ،نسب قريش من كتبه: وأبو يعلى املوصلي، وعدد كثري. ،- ابن أخيه  - القاضي 

جم الشعراء عهـ. ينظر: م ٢٣٦سنة  . توّيف حديث مصعبو ،الكبري النسبو

ين ص:   .٧/٢٤٨كلي ر ، واألعالم للز ٣٢- ١١/٣٠ سري أعالم النبالء، و ٤٠٢للمرز
 مل أجده يف كتابه: نسب قريش. )٣(
 يف (ب): إّن. )٤(
 بـَـرَّدـُمـلاألزدي، أبو العباس، املعروف  ،الثمايل ،حممد بن يزيد بن عبد األكرب )٥(
هـ  ٢١٠سنة ة ببغداد يف زمنه، وأحد أئمة األدب واألخبار. مولده د: إمام العربيّ رَ بْـ مِ ـلو 

 ،املقتضبو ،ثاملذكر واملؤنّ و، الكامل(( :من كتبه. ووفاته ببغداد ،لبصرة

حاة طبقات النُّ و ،إعراب القرآنو ،ة العربشرح الميّ و ،التعازي واملراثيو

ء . ينظر: نزهة األلباءهـ ٢٨٦سنة  . توّيف البصريني ، ١/١٦٤ يف طبقات األد

 .٧/١٤٤، واألعالم للزركلي ١/٢٦٩، وبغية الوعاة ٥٧٧- ١٣/٥٧٦ سري أعالم النبالءو 
 .٤/٦ الكامل يف اللغة واألدب )٦(
حكام املساجد ص:  )٧(   .٨٠إعالم الساجد 



 

      ٥٥٤ 
 

  .] ُكوَثى  :اُل َهلَاقَ َويُـ  قوله: [

سم يعدّ وثَ كُ   يتْ مّ ـسُ : مطالعـال )١(قال صاحب قال الفاسي:  ش: منها  ى 

   )٣(.)٢(ارمنزل بين عبد الدّ 

حية كُ   وأفاد الفاكهي أنّ    .  )٤(انعَ قَ يْـ عَ قُـ وثى يف 

ء مثلّ  ،بكاٍف َمضُموَمة وُكوَثىقال:    )٥(. ثةو

                                                      
حلديث، وهراين احلمزي، أبو إسحاق ابن قرقولإبراهيم بن يوسف بن أدهم ال )١( : عامل 

ء األندلس.  انتقل  مثّ  ،مبالقة رحل يف طلب احلديث، واستقرّ هـ، و  ٥٠٥ُولد سنة من أد
رمن كتبه:  .غريها إىل املوطأ شرح لغرائب وهو  مطالع األنوار على صحاح اآل

ا ومتييز مشكلها وتقييد  ا وبيان املختلف من أمساء روا والبخاري، وإيضاح مبهم لغا
، ٥٢١- ٢٠/٥٢٠ سري أعالم النبالء. ينظر: هـ ٥٦٩سنة بفاس  . توّيف مهملها

 ٨٢-١/٨١، واألعالم ٢١٢- ١/٢١١وشجرة النور 
(أي: خدمة  احلجابة :دانة وهيوفيهم السِ  ،قريشهم بطن من بطون  :بنو عبد الدار )٢(

عبد  نسبهم إىل .بنو شيبةومنهم  ،وهم محلة اللواء يف احلرب ،ودار الندوة الكعبة املشّرفة)،
بن ، غالببن  ،لؤيبن  ،كعببن   ،ةمرّ بن  ،كالببن   صيّ قُ بن  ،بن عبد الدار ،الدار
. ينظر: سري ابن هشام خزميةبن  ،كنانةبن   قريشوهو  ،النضربن ، مالكبن  ،فهر
 .٢/٧٢٣، ومعجم قبائل العرب لعبد الغين ١٢٨- ١٢٥، ومجهرة أنساب ص: ١/١١٩
ر مطالع األنوار )٣(  .٤/٨١ على صحاح األ
). وحّسن ١٥٢٦رقم ( ٢/٢٨١ذكر: أمساء مّكة، وبركتها، وصفتها  أخبار مّكة )٤(

 .د. ابن دهيش.إسناده أ
ولالستزادة عن أمساء مّكة املكّرمة ومعانيها فلرياجع: أخبار مّكة  .١/٩٩شفاء الغرام  )٥(

، منت اإليضاح مع ٢٨٢- ٢/٢٨٠، وأخبار مّكة للفاكهي ٣٩٦- ١/٣٩٠لألزرقي 
ذيب األمساء واللغات ٤٣٨- ٤٣٦اإلفصاح ص:  ، وهداية السالك ١٥٧-٤/١٥٦، و

، وحتفة ١٠٣-١/٩٣، وشفاء الغرام ٨٣-٧٨ص:  ، وإعالم الساجد٨٩١- ٣/٨٨٧
-١/١٩٤، وسبل اهلدى والرشاد للصاحلي ١٤٠- ١٣٢الراكع أليب بكر الصاحلي ص: 



 

      ٥٥٥ 
 

   

                                                      

م  ٢٣٢- ١/٢٢٥ط. العلمّية، و ٢٠٠ -١/٢٠١ط. وزارة األوقاف املصريّة، وإفادة اال
  حيىي حسني عبيد.، وُكتيب: أمساء مّكة املكّرمة واملدينة املنّورة يف القرآن الكرمي لد. ٢٠٤



 

      ٥٥٦ 
 

َمامِ [ َوَلْو َوقـَُفوا َخْلفَ  قوله: [  ،َطِويلٌ  َصفٌّ  َواْمَتدَّ اْلَمْسِجِد  )١(]آِخرَ ِيف  اْإلِ
  .] َجاَزْت َصالَتـُُهمْ 

لقُ  ،اسم االستقبال :بعمتّ ـال ألنّ  قال الرافعي:  ش:  ؛عدرب والبُ وهو خيتلف 

حنران القَ ع ستقبلوهلذا يزول اسم امل ، واملعىن هف يسري، وال يزول عن البعيد مبثلريب 
  )٣(. اةمَ الرُّ  ضِ رَ ازدادوا له حماذاة كغَ  ؛عداً عنه بُ  القومُ  ادَ ما ازدَ كلّ   ،الصغري )٢(ْرمَ اجلِ  أنَّ  :فيه

 ،وكانوا حبيث لو قاَربوا ،: أن يبُعدوا عنها)٤()صورة املسألة( : يف اخلادمقال 

     . )٥(تمْ السَّ خلرج بعضهم عن 

 ،وهو غري موافق عليه نقالً ، )٧(تبع فيه اإلمام ،وما قاله الرافعي فيها : )٦()قال(

  وعقًال. 
   

                                                      
ِت، وهو قريب من عبارة الرافعي يف الشرح الكبري.يف ( )١( وما أثبته  أ): الـَمـَقاِم ِيف ُأْخَرَ

دة: [يمن (ب) موافق ملنت اإل   .٤٣٩]. ينظر: اإليضاح مع اإلفصاح ص: يفضاح دون ز
، ٥٦خمتار الصحاح ص: ينظر:  .مو رُ ام وجُ رَ جْ أَ  :واجلمع ،اجلسد :-  لكسر -  رماجلِْ  )٢(

ب: اجليم ج ر ممادة: ( ١/٩٧ املصباح املنري  .١/١١٨)، واملعجم الوسيط 
  .١/٤٤٤العزيز شرح الوجيز فتح  )٣(
 يف (ب): صورته. )٤(
لظَّنّ  ، والقصد،الطريق الواضح: يف اللغة السَّْمتُ  )٥( ُر على الطريق  والسكينة  ،والسَّيـْ
خمتار ، و ١٥٢/ ٢الفروق للقرايف ينظر: واملراد به هنا: إصابة عني الكعبة. . واهليئة ،الوقارو 

حرف: )، والقاموس احمليط س م تمادة: ( ١/٢٨٧، واملصباح ١٥٣الصحاح ص: 
 .٤٤٧ص: ب: السني الوسيط  ملعجم، وا١٥٤ص: التاء، فصل: السني 

 سقطت من (ب). )٦(
 .٢/٨٨اية املطلب ينظر:  )٧(



 

      ٥٥٧ 
 

  . )١(ومل ينقله عن األصحاب ،ههه ِمن تفقّ أنّ  ،فظاِهُر كالم اإلمام :ا النقلأمّ 

مل أن تَ قال: وحيُ  مثّ  ،عن بعض األصحاب)٣( خائرذال )٢(وهلذا حكاه صاحب

ّ  صحّ ال: ال تيق ة وال أثَر للتسميّ  ،ا غري موجودة حقيقةً صالة اخلارجني عن احملاذاة؛ أل
  القرب.  ةكحال  ،مع خمالفة احلقيقة

   

                                                      
ت املسجد، فقد يبلغ الصف ألفاً، وهم ووقفوا يف أُ  ،ولو بعدوا : قال  حيث )١( خر

م صحيحة. وحنن   ،نفياً  –حقيقة احملاذاة  نعلم أنّ  - على قطعٍ  -معاينون للكعبة، وصال
 ً لقرب والبعد، ولكن ال - وإثبا ويف نظائره حكم اإلطالق  ،بع يف ذلكمتّ ـال ختتلف 

، واستطال، وخرج طرفُه عن احملاذاة، مل حقيقة املسامتة، وإذا قرب الصفّ  والتسمية، ال
اية املطلب  وبُعد ّمسوا مستقبلني ُيسّم اخلارجون مستقبلني. وإذا استأخر الصفّ   .

٢/٨٨. 
ه تفقّ . األصل املصري األرسويف ،املخزومي ،القاضي أبو املعايل ،يع بن جناجملى بن مجُ  )٢(

وهو كثري الفروع  :قال اإلسنوي .الذخائرمن تصانيفه . على الفقيه سلطان املقدسي

 .أوهام من يريد استخراج املسائل منه وفيه أيضاً ِـ ترتيبه غري معهود متعب ل  أنَّ والغرائب إّال 

ويعزوه إىل  ،ويستمد من كالم الغزايل  :قالو  . ه كثري الوهمإنّ   :وقال األذرعي

، ٢٤٨- ١/٢٤٧ طبقات الشافعيةه. ينظر:  ٥٥٠ سنة  وتويفّ  . األصحاب

 .٣٢٢- ١/٣٢١بن قاضي شهبة ال طبقات الشافعيةو 
 ./أ]٦٢[ )٣(



 

      ٥٥٨ 
 

صالة اخلارجني  صحّ ه ال ت: أنّ )٣(وغريمها ،)٢(واملتوّيل  ،)١(وظاهر كالم ابن الصباغ
ت املسجد قطعاً. وأطلق صاحب البيت يف أُ  تِ عن مسْ  ه أنّ  الكايفو، )٤(باملهذّ خر

َج عن حماذاة رَ َصالُة َمن خَ  مل تصحّ  خلف اإلمام يف املسجد احلرام، صفّ  امتدّ لو 
ت املسجد. ويشهد له  ،رب الكعبةه ال فرق بني أن يكون بقُ ته أنّ وقضيّ  الكعبة، خر أو 

ملسجد احلرام قول األصحاب: إنّ     .)٥(ه إىل عني الكعبةيلزمه التوجُّ  ،َمن كان 

  :ْني أجابوا عن الصَّفِّ الطويل مع الُبعِد بوجهَ  وقد

                                                      
ب: الساعات اليت ُتكره  )١( اية  الشامل يف فروع الشافعية (من بداية كتاب الصالة إىل 

 .٢٧٥) البن صباغ، حتقيق: فيصل بن سامل اهلاليل ص: فيها الصالة
نة )٢( نة ( تتّمة اإل اية الباب احلادي عن االحكام فروع الد من أّول كتاب الصالة إىل 

حتقيق: نسرين ، الرمحن بن حممد املتوّيل  مام عبد)، لإلعشر: فيما يقتضي كراهية الصالة
ة دكتوراه، يف جامعة أم القرى (مّكة رسال، ١/٣٣٠ ادي،حممد علي محّ بن بنت هالل 

 .املكّرمة)
موع  )٣(  .٢٠٨- ٣/٢٠٧ينظر: ا
 نّ أ :وظاهر ما نقله املزين : ١/١٣٠مل أجده يف املهّذب للشريازي، بل قال فيه  )٤(

صالة  ملا صحتْ  ،ه لو كان الفرض هو العنيألنّ  جهة الكعبة)؛ :(أي الفرض هو اجلهة
بداية الباب من وقال حمّقق كتاب اخلادم (.  خيرج عن العني فيهم من ألنّ  ؛الطويل الصفّ 

ب صفة الصالة اية الركن الثاين من  : هكذا يف مجيع النسخ، ومل ٣٢٧) ص:األذان إىل 
، فلعّله سبق قلم من الناسخ. وجاء ٢/٦٥للبغوي  التهذيبأجده، ووجدته بلفظه يف 

 :قال الشافعي ، وفيه:١/١٠٦زين ينظر: خمتصر امل . يف املخطوط: صاحب التهذيب

فلة ،فريضة وال جيوز ألحد صالةُ  إىل البيت  هاً متوجّ  وال جنازة إّال  ،وال سجود قرآن ،وال 
 . احلرام ما كان يقدر على رؤيته

موع ١/٤٤٣، وفتح العزيز ٢/٦٤ينظر: التهذيب  )٥(  .٢٠٨- ٢٠٧، و٣/١٩١، وا



 

      ٥٥٩ 
 

 عٌ مجَْ  فَ اجلبل إذا وق نار علىالبدليل  ؛سافة تكثُر احملاذاةه مع بُعد الـمَـ : أنّ أحدمها
ه لو َمدَّ خيطاً إىل وأنّ  ،يرى الناَر يف حماذاته )٢([منهم] فكلٌّ  ،على بـُْعٍد منها )١()ريكث(

ا.صَ موِضع النار اتَّ    ل 

واحٍد منهم  يف كلِّ  اإلصابةِ  الُ تمحوا ،منهم غُري ُمَتعنيِّ  خِطئَ ـمُ أنَّ ال: لثايناو
ت املسجد مِ ُ  نْ مفُقوداِن فيمَ  )٣(واألمرانِ  ٌد،موجو  إىل الكعبة  ن غري احنرافٍ خر
  .)٤(قطعاً 

وال  ،لقابِ ه غري مُ فإنّ  ،خالف احلسِّ  حقيقةً  لٌ ه مستقبِ : فقوهلم: إنّ أّما العقلو
لصحّ  ميكنُ  ّن الفرض ةِ القول    )٦(. )٥(العْني  :مع القول 

   

                                                      
 .أنسب للسياقو  افق ملا يف اخلادم،مو وما أثبته من (ب) يف (أ): كبري،  )١(
 .أنسب للسياقو  موافق ملا يف اخلادم،يف (أ): منها، وما أثبته من (ب)  )٢(
 احتمال اإلصابة. -٢مع بعد املسافة تكثر احملاذاة، و - ١أي:  )٣(
فإذا مل يتعّني منهم املخطي لعني الكعبة، مل  : ٢٧٥قال ابن الصباغ يف الشامل ص:  )٤(

 .١/٤٥٨، وحبر املذهب ٢/٧١وينظر: احلاوي الكبري  .حد منهم القضاء يوجب على أ
ملسجد احلرام :استقبال عني الكعبة )٥(   .، وإصابتهاأي: أّن الفرض ملن كان 

أو استقبال عينها  -٢جهة الكعبة  -١: إّما أن يكون الواجب: واحلاصل أن يقال
  أو استقباهلا ِحّساً.  - ٣صورة ً 

وجوب املقاصد (وهو  - أستقبال الصورّي، فإّما أن يكون هو الواجب وإن كان الواجب اال
أو وجوب الوسائل (وهو ما يتوّصل به إىل غريه). ولالستزادة  - بالواجب يف ذاته لنفسه) 
 .٣٢٩-٣٢٨، واخلادم للزركشي ص: ١٥٧-٢/١٥١فلينظر: الفروق للقرايف 

اية الركن ا(من ادم اخل )٦( ب صفة الصالةبداية الباب األذان إىل  ) للزركشي، لثاين من 
، يف جامعة أم القرى (مّكة الدكتوراه، رسالة ٣٢٨- ٣٢٦ ، ص:خالد الغفيصحتقيق: 

 ه. ١٤٣٦ املكّرمة) سنة/



 

      ٥٦٠ 
 

َفِرداً ِعْنَد َطَرِف رُْكٍن ِمْن َأرَْكاِن الَكْعَبةِ َوَلْو صلَّ  قوله: [ َوبـَْعُض َبَدنِِه  ،ى ُمنـْ
  ]. َملْ َتِصّح َصالَتُُه َعَلى اَألصحِّ  ،َعْنهُ  جُ َوبـَْعُضُه َخيْرُ  ،ْكنِ ُحمَاِذي الرُّ 

وقال بعض  ،هذا هو املنقول : أحكام املساجديف قال الزركشي ش: 

 ،قال: إن كان البعض اخلارج عن الركن قد جاوز الشاذروانل فيُ صَّ فَ ينبغي أن يُـ مشائخنا: 
  . وإن مل جياوزه صحّ  ،مل تصحّ 

ل العتبة فيكون كما لو استقب ،ذراع يْ ثَ لُ وارتفاعه قدر ثُـ  ،ه ذراععرضَ  وقد قالوا: إنّ 
   .ظاهر على وجه األرض )١(هذافإّن  ؛بل أوىلاملرتفعة كذلك، 

لصحّ  :فالوجه ولو استقبل الركن نفسه اور للركن، ألنّ  ؛ةاجلزم  ه مستقبل البناء ا
  )٣(انتهى )٢(. عن الركن نفسه من اجلانبني وإن كان بعض بدنه خارجاً 

                                                      
أي: الشاذروان، وقد اختلفوا يف قدر السرتة ملن صّلي على ظهر البيت وداخله،  )١(

اية (من ادم من صّلى يف عْرَصة املسجد مع السرتة. ينظر: اخل بداية الباب األذان إىل 
ب صفة الصالة  .٣٢٢- ٣٠٩ص: )الركن الثاين من 

 .٩٦-٩٥إعالم الساجد ص:  )٢(
 سفيمن صّلى عند الكعبة، وجزء منه خارج عنه مخمن كالم النووي والزركشي  يلّخص )٣(

  مسائل:
بدنه من أركان الكعبة، حيث يكون جزء من إذا صّلى منفرداً عند طرف ركن   -١

 ً كالشاذروان واِحلجر، فال   ،ن أطرافهااً للكعبة، وجزء خارج عنها، وعومّتجه حماذ
ملسجد  –تصّح صالته؛ ألّن من شرطها  استقبال عني القبلة  –رام احلوهو 

 اً.، كما تقّدمة آنفلكلّية
 ؛كعبة مل جياوز أطراف الكعبة فتصحّ إّال أّن اجلزء اخلارج عن ال ،الصورة السابقة  -٢

 أخذ حكمها.ها، فيألّن أطرافها جزء من
، ولكّنه مّتجه إىل إحدى جهات جدارها ،على سطح الكعبةاملصّلي أن يكون   -٣

 ٨٠ ـعن أطراف جدارها من جهة العلو بــ فتصّح صالته؛ ألّن سطحها منخفض
سم، فيكون جزء من بدنه مّتجه إىل عني الكعبة، وقد اشرتطوا أن يكون أمامه 

خبالف ما  سم تقريباً)، ٤١٫٢٢اليد (ي ذراع كعبة بقدر ثـُُلثَ شاخص من نفس ال



 

      ٥٦١ 
 

   

                                                      

فوق طرف جدارها، أو نقص عن هذا القدر، فيصري مسقبًال للهواء، فال لو وقف 
 تصّح. 

 - عن األرض ةً وتكون مرتفع -  ويستقبل العتبة ،داخل الكعبةاملصّلي أن يكون   -٤
، فأكثر ذراع يْ ثَ لُ ثُـ ة حنو املرتفعالعتبة قدر والباب مفتوح، فتصّح صالته إن كان 

خذ حكم َمن صّلى داخل الكعبة.  ففي الصورة الثالثة وهذه، 
تلقاء وجهه، فتصّح صالته؛ ألّن شّقه األمين   الركن وجيعلهْني أن يستقبل عَ   -٥

اور عن ميني الركن، وكذلمستقبل ا اور  ك شّقه األيسرلبناء ا مستقبل البناء ا
، ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ١٩٥- ٣/١٩٢موع عن يسار الركن. ينظر: ا

ب صفة من واخلادم (، ٤٤٠ص:  اية الركن الثاين من  بداية الباب األذان إىل 
ريخ مّكة لعبد الغين ص: ، ٣٢٦- ٣٠٨) ص: الصالة  .٥٢- ٥١، و٣٢و



 

      ٥٦٢ 
 

َها ضَ الُعَلَماِء ِإىل أَنَُّه تـَتَ  َمجَاَعٌة ِمنَ  َوَقْد َذَهبَ  قوله: [ يَِّئاُت ِفيـْ اَعُف السِّ
  . ]أَْيضاً 

وابن  ،)١(جماهد :ن قال ذلكـمَّ ِـ م : أحكام املساجدقال الزركشي يف ش: 

   ،)٤(وابن مسعود ،)٣(وأمحد بن حنبل ،)٢(عباس
                                                      

، وجامع ٦٥٩، والِقرى ص: ٢٣٥، ومثري الغرام ص: ٣/٣٣٤ينظر: تفسري البغوي  )١(
 ،عزاه السيوطي البن أيب شيبةو ، ٢/٣٨٥النهى  ، ومطالب أويل٢/٣١٨م العلوم واحلك

 .١٠/٤٥٨ملنثور يف تفسري القرآن نذر عن جماهد يف الدر املنثور املوابن 
، ومطالب أويل النهى املرجع ١٤٦ص: ، وحتفة الراكع ٣/١٠٧١ينظر: هداية السالك  )٢(

 السابق، وسيأيت بيان قوله يف صلب النّص قريباً.
برواية إسحاق بن منصور مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٣(

ط. العلمّية، والقرى  ١٥٣، منت اإليضاح ص: ٢٣٥مثري الغرام ص: نظر: . وي٩/٤٥٩٩
 .٢/٣١٨، وجامع العلوم واحلكم ٦/٣٠، والفروع ٣/١٠٧١، وهداية السالك ٦٥٩ص: 

ِِحلاد ًال همَّ أّن رج ول :  ول ابن مسعود قيشري إىل  )٤( ألذاقه  ،وهو بَِعَدِن أِبـَْنيَ  فيه 

ً أَليماً  ُ عذا ّ . ُروي عنه مرفوعاً، وموقوفاُ من أوجه وطرق خمتلفة. ومـمَّن أخرجه  ا

)،  وأبو ٢٠٢٤رقم ( ٥/٣٩٠)، والبزّار ٤٠٧١رقم ( ٧/١٥٥أمحد يف املسند: مرفوعاً: 
يف  واحلاكم ١٦/٥٠٨)، وابن جرير يف تفسريه ٥٣٨٤رقم ( ٩/٢٦٢يعلى يف مسنده 

شعبة، عن  عنيزيد بن هارون، )، كّلهم من طريق ٣٤٦١رقم ( ٢/٤٢٠ املستدرك
قال يل شعبة:  ، وقال يزيد بن هارون:  ة، عن عبد هللا بن مسعودرّ ، عن مُ يّ دِّ السُّ 

ئل عنه الدارقطين، فرّجح رفعه، وصّحح احلاكم ورفعه (أي: السّدي)، وال أرفعه لك. وسُ 
الرفع  رفعه، ووافقه الذهيب، وكذلك الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على مسند أمحد فقال: 

دة من ثقة، فُتقبل    . ز

لفاظ متقاربة من األّول. أخرجه:  رقم  ٣/٢٦٨ابن أيب شيبة وجاء األثر موقوفاً 
لسّيئة يف احلرم، وتقّدم لفظه يف مبحت اهل)١٤٠٩٣( واألزرقي يف أخبار مّكة  ،ّم 
) وفيه حيىي بن أيب أنيسة، وهو ضعيف، والطربي يف تفسريه ٨٠٦رقم ( ٢/٦٩٦

رقم  ٩/٢٢٢)، والطرباين يف الكبري ٨٧١رقم ( ٥/٢٦٩، والدارقطين يف العلل ١٦/٥٠٨



 

      ٥٦٣ 
 

   

                                                      

ّلهم من )،  ك٣٤٦٠( ٢/٤٢٠) وفيه احلكم بن ُظَهري، وهو مرتوك، واحلاكم رقم ٩٠٧٨(
طريق ُمرّة عن ابن مسعود. صّحح ابن حجر املوقوف، ورّجح وقفه ابن كثري مع صّحة 

  ، وكذلك الشنقيطي يف أضواء البيان. ووقفه أشبه من رفعه  املرفوع، فقال: 

ر، مل يصرّح  أنّه لو هّم اإلنسان منها:  وجه الداللة، وملضاعفةويف مجيع هذه اآل
: تفسري ينظر .مل ُيكتب عليه شيء ،بت عليه، خبالف غريها من البقاعُكتيف مّكة،   بسيئة 

، ١٦/٤٦، و٦٥١، و١٤/٦٤٧، وفتح الباري ٧/٧٠، وجممع الزوايد ٥/٤٠٧ابن كثري 
حيىي ابن  - ٧٥٠٨( ٥٨٨)، والتقريب ص: ٣٦٦٥رقم ( ٥٩- ١٥/٥٦واملطالب العالية 

بتحقيق أمحد  أمحد مسندو  ،٤/٢٩٤وأضواء البيان  ،١٠/٤٦١املنثوروالدر  أيب أنيسة)،
   ، واملراجع السابقة.٦٦- ٦/٦٥شاكر: 



 

      ٥٦٤ 
 

  لتعظيم البلد.  ؛)١(وغريهم

  ،ئاتالسيّ  هف فيضاعَ ة فقال: مايل ولبلد تُ ابن عباس عن مقامه بغري مكّ  لَ ئِ وسُ 
   )٢(ف احلسنات؟ضاعَ كما تُ 

   

                                                      
، وأيب حنيفة، وسفيان بن عيينة، وإسحاق بن عبد هللا بن عمرو بن العاص ك )١(

والقاضي أيب يعلى، وابن اجلوزي، رمحهم هللا. وللمالكّية قول قريب واإلمام أمحد، راهويه، 
َألن أخطئ أنّه قال:  -  منقطعةنيد سا -   من هذا. وُروي عن عمر بن اخلطّاب

: اختُلف يف رُْكَبةو. ة سبعني خطيئة ِبرُْكَبَة أحّب إّيل من أن أخطئ خطيئًة واحدًة مبكّ 

كم عن الطائف، وهي أرض   ٦٥كم عن مّكة، و ١٦٠حتديدها، وحّددها أ. ِمْلحس بــ
مسائل و )، ٨٨٧١) و(٨٨٧٠رقم ( ٥/٢٧ينظر: املصّنف لعبد الرزاق سهل فسيحة. 

وأخبار مّكة لألزرقي  )،٣٢٥٣رقم ( ٩/٤٥٩٩ اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
رقم  ٢/٢٥٦)، وأخبار مّكة للفاكهي ٨١٢-٨١١( ٢/٦٩٨)، و٧٩٣رقم ( ٢/٦٩٢
رقم  ٤٦٥- ٥/٤٦٤وشعب اإلميان )، ١٠٦٠رقم ( ٣٠٩- ٢/٣٠٨و)، ١٤٦٥(
، ومثري الغرام ص: ٤٢١، و١٧/٢٦٥والبيان والتحصيل البن رشد اجلّد )، ٣٧٢٣(

 ، وفتح القدير البن اهلمام٦/٣٠والفروع البن مفلح ، ٣/٦٣ومعجم البلدان ، ٢٣٥
مطالب ، و ٦٢٧و، ٢/٥٢٤وحاشية ابن عابدين ، ٩/٧٢واإلنصاف للمرداوي ، ٣/١٧٨

 .٢/٣٨٥النهى  أويل
يف ، الشيخ مصطفى املراغي حمّقق كتاب إعالم الساجدمل أقف عليه مسنداً، وقال  )٢(

يت: وجدتُ  : ١٢٨) ص: ١رقم (حاشية   خبطّ  يف هامش هذه الصحيفة من األصل ما 

شيخي شيخ اإلسالم ابن حجر ما نّصه: هذا ال يثبت عن ابن عباس ومل يزل ابن عباس 
لطائف مقره مب وقال العالمة صديق  .كة إىل أن خرج عنها ملا سافر مع ابن الزبري فأقام 

يف تضاُعف  صحيح صريح مل أقف على نصّ  : ١٨خان يف رحلته إىل البلد العتيق ص: 

 . السيئات فيها



 

      ٥٦٥ 
 

حلرمالسيّ  )١()عفةمضا( ىمل ذلك منه علفحُ     )٢(.ئات 

حلرم. قيل: تضعيفها كمضاعفة  مثّ    احلسنات 

   .وقيل: بل كخارجه

لعموماتومَ  ملض ،)٣(ن أخذ    .)٤(اعفةمل حيكم 

ل النزاعَ  )١(ريناملتأخّ  بعضُ  رَ رَّ وحَ  أراد  ،ةمضاعفـيف هذه املسألة فقال: القائل 
لكن  ،ئةئة جزاؤها سيّ السيّ  فإنّ  ،تها يف العددال كميّ  ،هالظغِ )٢( :أي ،هاقدارِ ة مِ مضاعفَ 

                                                      
 يف (ب): مضاعفات. )١(
½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱÃٱٱÄٱٱٱÅٱٱچٱ ومن حججهم قوله تعاىل: )٢(

ÇٱٱٱٱÆأّن ُأجيبفإنّه يقتضي جواز تضعيف السّيئات. و ]، ٣٠ألحزاب: [ا چ :
؛ ألّن وقوع ملسو هيلع هللا ىلصالتضعيف وقع يف العقوبة، ال يف نفس السيئة. وأنّه ورد تعظيماً حلّق النّيب 

ينظر: هداية ملسو هيلع هللا ىلص. أذى النّيب  ذلك من نسائه يقتضي أمراً زائداً على الفاحشة، وهو
 .٢/٣٨٥، ومطالب أويل النهى ١٤/٦٥٢، وفتح الباري ٣/١٠٧٢السالك 

 ]،١٦٠األنعام: [ چٱٱڱٱٱڱٱٱںٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱڱٱٱچكقوله تعاىل:  )٣(
ًئاَوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة  ملسو هيلع هللا ىلص: وكقوله  ، فَِإْن َعِمَلَها ُكِتَبْت َسيَِّئًة فـََلْم يـَْعَمْلَها َملْ ُتْكَتْب َشيـْ

وتقّدم  الطويل. ) من حديث أنس ١٦٢رقم ( ١/١٤٥. أخرجه مسلم  َواِحَدةً 

ملسو هيلع هللا ىلص: ، فيستفاد من التأكيد بقوله س نظريه من حديث أيب هريرة، وابن عبا

ما عام، وما ورد ُأجيب: أّن السيئة ال تضاعف، كما تضاعف احلسنة. وَواِحَدةً  ّ  :

عن بعض الصحابة يف املضاعفة خاّص، فال تعارض بينهما، بل ُخيصَّصان مبا ورد؛ ألّن 
أّن  :-صّحة ما ورد على فرض  – تعّقبمثله ال يقال من قبل الرأي، فهو مبنزلة املرفوع. و

لكم، كما سيذكر الزركشي. ينظر: كشف  لكيف، ال  مرادهم مضاعفة السيىئات: 
م جلاسر ٢/٥١٨اإلقناع للبهوتى   ٤٠٣- ٤٠٢، واإلفصاح ص: ٢/١٥٠، ومفيد األ

 ).٢حاشية رقم (
، وفتح الباري ٣/١٠٧٢هداية السالك و اجلمهور. ينظر: وُنسب هذا القول إىل  )٤(

 .٢/٣٨٥ مطالب أويل النهى، و ١٤/٦٥٢



 

      ٥٦٦ 
 

ف عظم منها يف طر أكرب وأ ،ئة يف حرم هللا وبالده على بساطهفالسيّ  ،تفاوَ تَ ئات تَـ السيّ 
كمن عصاه يف موضع بعيد   ،ليس من عصى امللك على بساط ُملكهو  ،من أطراف البالد

  . )٣(عنه

مائة ألف  مةئة املعظّ فرق بني أن تكون السيّ  وأيّ  ،)٤(فإن قيل: فريجع النزاع أيضاً 
   ؟ئة عدداً مائة ألف سيّ وبني أن تكون  - وهي واحدة -ئة سيّ 

 ،ةئاته يف العدد دخل اجلنّ ه على سيّ ناتحس من زادتْ  ه قد جاء: أنّ أنّ  :فاجلواب
ئاته حسناته وسيّ  ومن استوتْ  ،ه على حسناته يف العدد دخل النارئاتومن زادت سيّ 

 )٦()معىنً (د فال يبعد أن يكون يف الغلظ من غري تعدُّ  ،)٥(كان من أهل األعراف  ،عدداً 
دة العدديّ م ة اليت لوال هذا ئات يف احلرم يف احلالّ ل السيّ عحة بسبب فِ ة املرجّ ن عدم الز

 وجيتمع به ،الفائدة به )١()صلحت(أو معىن غريه  السّيئة،)٧()مناسبة تْ لرجح( ،ويلالتأْ 
  انتهى )٣(.)٢(]ولنقامل[

                                                      
بن تيمية، وابن القّيم، وابن شيخ اإلسالم او ابن مجاعة، كمحّب الدين الطربي، و  )١(

وغريهم. ينظر: عواطف النصرة  رجب. ومنهم: الصاحلي، والفاسي، احلافظ ابن حجر،
، وكشاف القناع ٣/٤٩٣، وهداية السالك املرجع السابق، والفروع البن مفلح ١١٩ص: 

، ١/١٣٢، وشفاء الغرام ١/٥٢، وزاد املعاد ٢/٣١٨جامع العلوم واحلكم و  ،٢/٥١٨
 .١٤٧- ١٤٦وحتفة الراكع ص:  وفتح الباري املرجد السابق،

 /أ].٦٣[ )٢(
. ئة احلرم، وهللا أعلموال ميتنع أن تضاعف العقوبة يف اآلخرة على سيّ قال ابن مجاعة:  )٣(

 .٣/١٠٧٢هداية السالك 
 شكال موجوداً، حيث يرجع النزاع نفسه يف عظم السيئة.أي: ما زال اإل )٤(
(زوائد نعيم)، وابن جرير يف  ٢/١٢٣ الزهد والرقائقأخرجه ابن املبارك يف يشري إىل ما  )٥(

وك وهو مرت  ،َذِيلّ اهلُـأبو بكر ابن مسعود الطويل. فيه  أثرمن  ٢١٤-١٠/٢١٣ هتفسري 
 ).٨٠٠٢رقم ( ٦٢٥احلديث. ينظر: تقريب التهذيب ص: 

 يف (ب): بعض. )٦(
 .جانبكذا يف النسختني، ويف إعالم الساجد: لرجح  )٧(



 

      ٥٦٧ 
 

 ،ال عَدداً  ،ً زْ وَ  :"أو استوتْ  ،زادتْ " ِمناملراَد  فإنّ  ،: يف هذا اجلواب نظرقلتُ 
 )٦()عظيم(وذنب  ،)٥()كثرية(ئات امليزان على سيّ  يفح جَ رْ تَـ  )٤()مةعظ( حسنة فربّ 

َال يـََزاُل اْلُمْؤِمُن وهلذا قالوا يف تفسري حديث:  ؛يرجح يف امليزان على حسنات كثرية

   ،)٨(َما َملْ ُيِصْب َدًما َحَراًما ِمن ِديِنهِ  )٧(ِيف ُفْسَحةٍ 
   

                                                      
 يف (ب): حيصل. )١(
 أ): املبدول، ولعّل ما أثبت من (ب) أنسب للسياق.يف ( )٢(
حكام املساجد ص:  )٣(   ).(مع حذف قليل ١٢٩- ١٢٨إعالم الساجد 
 كذا يف النسختني. )٤(
 يف (ب): كبرية. )٥(
 م.يف (ب): عظ )٦(
لس حَ سَ وفَ . َسَعة :َأي ،فسحة األمر هذا يف :يُقال. السَعة :ةحَ سْ الفُ  )٧( وسع  :له يف ا

)، وفتح الباري البن ف س ح(مادة:  ٢٣٩خمتار الصحاح ص: ينظر: .فسحومجعها:  .له
ب: الفاء، ١٦/٧حجر   .٢/٦٨٨، واملعجم الوسيط 

ب:  يف صحيحهأخرج الشّق األّول البخاري  )٨( ت،  گٱٱگٱٱچٱكتاب: الد

ابن عمر ) عن ٦٨٦٢رقم ( ٩/٢ ]٩٣النساء: [ چگٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱ
عض النسخ. ، هي رواية للبخاري يف ب َال  بدل:  َلْن  إّال أّن يف روايته ، مرفوعاً 

 .١٦/٧ينظر: فتح الباري 



 

      ٥٦٨ 
 

بـَلَّحَ [فَِإَذا َأَصاَب َدًما َحَراًما 
تَِفي ال  ،األعماَل الصاحلَة مجيَعها أنّ  معناه: ،)٣()٢(])١(

    )٤(.بوْزِن القتل
   

                                                      
انقطع من اإلعياء، فلم يقدر أن  : إذا ح الرجلبلّ ا وانقطع، يقال: يَ عْ معناه: أَ  :حَ لَّ بَـ  )١(

موفّقاً : أّن املؤمن ال يزال احلديث معىنفيكون ، هيُ رْ ح الفرس: إذا انقطع جَ بلّ و  .كيتحرّ 
شر ايف سريه ودينه، تُ  اً للخريات والطاعة، منبسط لكبائر رجى له رمحة هللا ولطفه، ولو 
؛ لشؤم ما ارتكب من اإلمث. تلك الفسحة، وضاقّت عليه اسوى القتل، فإذا قتل، أعي

، ٦/٢٢٧٠للهروي ، ومرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ١٠/١٤٣شرح السنة ينظر: 
واملفاتيح يف ، ٧/١٦وفتح الباري ، ٢/٤٦٩ للبيضاوي حتفة األبرار شرح مصابيح السنةو 

 .٤/٢٠٠ للمظهري شرح املصابيح
 يف (أ): يَِلُج، وما أثبته من (ب) موافق ملنت احلديث. )٢(
رقم  ٦/٣٢٥ب: تعظيم قتل املؤمن  كتاب: الفنت واملالحم،  أخرجه أبو داود يف سننه )٣(
  )، والبيهقي يف السنن الكربى٩٢٢٩رقم ( ٩/٩٥، والطرباين يف املعجم األوسط )٤٢٧٠(

ب: حترمي القتل من حديث عبادة بن ) وغريهم، ١٥٨٦٢رقم ( ٨/٤٠ كتاب: اجلراح، 
الصامت، وأيب الدرداء. حّسنه ضياء الدين املقدسي يف املختارة، وصّححه األلباين، 

، ٤/٣٢٥، ونصب الراية ١٠/١٤٣لسّنة وله شواهد كثرية. ينظر: شرح اواألرنؤوط، 
 ).٢٨٠٦- ٧٦٩٣رقم ( ٢/١٢٧٢، وصحيح اجلامع ٨/٣٤٣املختارة 

ض أحاديث  الكوثر اجلاري، و ١/٩٧٨البن العريب  وطأملاالقبس يف شرح ينظر:  )٤( إىل ر
 .٧-١٦/٦، وفتح الباري البن حجر ١٠/٣٨٥ لكوراينل البخاري



 

      ٥٦٩ 
 

  .]اْلَكْعَبَة  وََّل َمْن َكَساأَ  )١(يُّ ريَِ مْ احلِ  بَّعَ اَن تُـ كَ وَ  قوله: [

عيل  اإمس إنّ  :وقيل ،هذا هو الصحيح : ل السكينةتنزّ قال السبكي يف ش: 

  )٢(.كساها 

عيل اومل يذكره األزرقي: إمس ،كسا الكعبة على ما قيل  ـمَّنومِ وقال الفاسي: 

 وزعم بعضُ قال:  عن ابن ُجَريج ،اقالرزّ  وى عبدقد رَ قال ابن مجاعة: و  . النيبّ 

  )٥(.)٤( )٣()( النيبّ الكعبة إمسعيل  من كسى لأوّ  علمائنا أنّ 

                                                      
 اليمن ملوك أحدُ  ،يريَِ مْ احلِ  ُكَرْيب بن َمْلكيكرب اليماينقيل:كرب و امسه أسعد أبو   )١(

ة منه، ري أطول مدّ سنة ، ومل يكن يف محُ  ٣٢٦ه ملك على قومه أنّ  كرذُ  ومن أعظمهم،
كسا البيت بعد ما أراد غزوه،  .عام ٧٠٠بنحو من  ملسو هيلع هللا ىلص قبل مبعث رسول هللا وتويفّ 

ا   ال تقوم به يهودية، ويرجع األمر إىل دين العرب، مثّ حّىت  وبعدما غزا املدينة، وأراد خرا
ّ أُ  اانصرف َلمّ   ،رحْ والشِّ  ،َمِلٍك َمَلَك اليمن تـُبَّع اسم لكلّ و  امسه أمحد. ا مهاجر نيبّ خرب أ
ملسو هيلع هللا ىلص: عنه  قال .من ملك الرومِـ : لسرى ملن ملك الفرس، وقيصركِ : كما يقال  ،وحضرموت

رقم  ٣٧/٥١٩املسند يف أمحد  أخرجه . فَِإنَُّه َقْد َكاَن َأْسَلمَ  ،َال َتُسبُّوا تـُبـًَّعا 

عن سهل بن  ،وغريمها ،)٦٠١٣رقم ( ٦/٢٠٣)، والطرباين يف املعجم الكبري ٢٢٨٨٠(
ه . وحسنّ  حسن لغريه : املسند قوقال حمقّ .  وعائشة مرفوعاً  ،بن عباس، واسعد

-٥/١٥٣مصّنف عبد الرزاق نظر: ). ي٢٤٢٣( ٥/٥٤٥األلباين يف السلسلة الصحيحة 
وتفسري ابن كثري ، ٣/٣٢٧ومعجم البلدان ، ١/٨٠الروض األنف )، و ٩٢٣٠رقم ( ١٥٤

٢٥٧- ٧/٢٥٦.  
 .١/٢٧١ فتاوى السبكي )٢(
 يف (ب): صّلى هللا عليه وسّلم. )٣(
رقم  ٥/٨٩: احللية اليت يف البيت، وكسوة الكعبة :بكتاب: املناسك، املصّنف   )٤(
ب: ٩٠٨٦(  ).٩٢٣٠رقم ( ٥/١٥٤ ما يبلغ اإلحلاد)، و
 .٤/١٤٦٩هداية السالك ، و ٢٣٢-١/٢٣١شفاء الغرام  )٥(



 

      ٥٧٠ 
 

ن بن أدّ  قال الفاسي:  َ  ألنّ ؛ على ما قيلل من كساها وهو أوّ  ،)١(ومنهم: َعْد

ن بن أُ  نَّ : إ: ويقالنسبالقال يف كتابه  ارٍ الزُّبري بن بكّ  َ  )٢(سرَ دْ أن يُ َخاف  دّ َعْد

يف  تْ يَ سِ و كُ أَل َمن كسا الكعبة وأوّ  ،له َمن وضَعهافكان أوّ  ،فوضع أنصابه احلرم،
  )٤(.انتهى)٣(زمانه

   

                                                      
ن بن أَُددَ  )١( ن بن أُ ويقال:  – َعد ُحورَ مبن ُمَقوَّ  -  دّ عد رََح، بن يـَْعُرَب،  ،، بن  بن تـَيـْ

بت، بن إمساعيل، بن إبراهيم اخلليل عليهما السالم قال ابن إسحاق: . بن يشجب، بن 
ن تفرّ فمن ع  ولذلك هو  ؛ القبائل من ولد إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم قتْ د

، وسرية ١/٩سرية ابن هشام ال، و ٤-٣جّد العرب. ينظر: نسب قريش للزبريي ص: 
 .١/٧٦النبويّة 

ى :َدَرسَ  )٢( . ينظر: أخلق وبلي :وهَوالثـَّْوب َوحنَ  ،وتقادم َعهده ،ذهب أَثَرهو  ،َعفا َواحمَّ
، ومعجم اللغة ٢٧٩ص: ب: الدال ، واملعجم الوسيط ٣/٣٠١املخصص للمرسي 

 ).د ر سمادة: ( ١/٧٣٧املعاصرة 
  .١/١٥ لَبَالُذريل مجل من أنساب األشرافينظر: للزبريي، و  نسب قريشمل أجده يف  )٣(

ثة على ثال ل من كساها مطلقاً فحصلنا يف أوّ  : ٤٥٩/ ٣ فتحالابن حجر قال احلافظ 

ن  -٢إمساعيل  -١ :أقوال مع وجيُ  .ةكساها الناس بعده يف اجلاهليّ   مثّ  ،وتبع - ٣وعد
بتةً  - بني األقوال الثالثة   ،ا تبعوأمّ  .ل من كساها مطلقاً إمساعيل أوّ  نّ  - إن كانت 

ن فلعلّ وأمّ  .كرل من كساها ما ذُ فأوّ   . ل من كساها بعد إمساعيله أوّ ا عد
 .٢٣٢- ١/٢٣١وشفاء الغرام )٤(



 

      ٥٧١ 
 

  .إىل آخره ] )١(ِيف اْلَمَنامِ  يَ رِ أُ  قوله: [

كانت قبل اإلسالم  ةهذه القصّ  أنّ  )٣())٢(ابن قُتيَبة(ذكر  قال الزركشي:  ش:

  )٦(.)٥( )٤(]سنة[بسبعمائة 

  .] )٧(اْلَوَصاِئل قوله: [

  )٩(. )٨(ةثياٌب ُمحٌر ُخمَطَّطة ميانيّ  هي قال الفاسي:  ش:

   

                                                      
: ). ينظرالبسط من اجللدفكساها األْنطَاَع ( ،أي: أُري تّبع احلمريّي أن يكسو الكعبة )١(

ب: النون ٤٤٢منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:   .٢/٩٣٠، واملعجم الوسيط 
فني : من أئمة األدب، ومن املصنّ عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينَـَورّي، أبو حممد )٢(

فنسب  ،ةيل قضاء الدينور مدّ وَ  وسكن الكوفة. مثّ هـ،  ٢١٣سنة لد ببغداد املكثرين. وُ 
يف أخبار  املعارف، وأدب الكاتبو، ويل خمتلف احلديث :. من كتبهإليها

 ،ديث والقرآناملشتبه من احلو، الشعر والشعراءو، عيون األخبارو ،األعالم

ه. ينظر:  ٢٧٦سنة ببغداد  . توّيف غريب احلديث، وتفسري غريب القرآنو

ء نزهة األنباء  ، ٣٠٢-١٣/٢٩٦ سري أعالم النبالء، و ١٦٠-١٥٩ص: يف طبقات األد
 .٤/١٣٧، واألعالم للزركلي ٦٤- ٢/٦٣، وبغية الوعاة ٥/٨ولسان امليزان 

 يف (ب): أبو حنيفة. )٣(
 (أ). سقطت من )٤(
 .٦٠ص:  بن قتيبةال املعارف )٥(
حكام املساجد ص )٦(   .٥١: إعالم الساجد 
أي: مثّ أُري تّبع احلمريّي يف املنام أن يكسوها أحسن من ذلك فكساها الوصائل.  )٧(

 املرجع السابق.و ، ٤٤٢ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: 
ج اللغةينظر:  )٨(  ).وصلمادة: ( ٥/١٨٤٢للجوهري  الصحاح 
 .١/٢٣١شفاء الغرام  )٩(



 

      ٥٧٢ 
 

  .] َكَسا اْلَكْعَبةَ   ملسو هيلع هللا ىلص النَِّيبَّ  َأنَّ  قوله: [

ً (كساها  ملسو هيلع هللا ىلص هأنّ  ذكر األزرقيّ  قال الفاسي:  ش:   )٣(. )٢(ةميانيّ  )١()ثيا

  .] ْكرٍ بُو بَ َكَساَها أَ   مثَُّ  قوله: [

  )٧(. )٦(صفة كسوته )٥(ذكر األزرقيّ مل ي : )٤()الفاسي(قال  ش:

  ]. )٨(َوُعَمرُ  قوله: [

                                                      
 يف (ب): ثياب. )١(
). فيه حممد بن عمر ٢٨٥رقم ( ١/٣٥٦ذكر كسوة الكعبة يف اإلسالم أخبار مّكة  )٢(

موع  مع سعةعند األئمة مرتوك وهو  ،د، نزيل بغدامؤرّخـالواقدي ال علمه. ينظر: ا
 .٤٩٨، والتقريب ص: ٣/٦٦٦، وميزان االعتدال ١/١١٤
  .١/٢٣٠الغرام شفاء  )٣(
 يف (ب): الفارسي. )٤(
دة هنا يف (ب): يف. )٥(  ز
. وفيه إبراهيم )٢٨٦رقم ( ٣٥٧- ١/٣٥٦أخبار مّكة ذكر كسوة الكعبة يف اإلسالم  )٦(

بن حممد بن أيب حيىي األسلمي، أبو إسحاق املدين، وهو مرتوك، كما يف تقريب التهذيب 
 ).٢٤١رقم ( ٩٣ص: 

  .٢٣١-١/٢٣٠شفاء الغرام  )٧(
)، وفيه: موسى ٢٨٧رقم ( ١/٣٥٧أخبار مّكة ذكر كسوة الكعبة يف اإلسالم ينظر:  )٨(

)، وأخبار ٦٩٨٩رقم ( ٥٥٢بن عبيد الربذي، ضّعفه احلافظ يف تقريب التهذيب ص: 
  .)٢٨٨رقم ( ١/٣٥٧مّكة 

 ٥/٨٨ احللية اليت يف البيت، وكسوة الكعبة :بويف مصّنف عبد الرزّاق كتاب: املناسك، 
. اطيّ بَ عمر بن اخلطاب كان يكسوها القَ  أنّ  تُ ربِْ خْ عن ابن جريج قال: أُ  )٩٠٨٥رقم (

ات، وأبو بكر، وعمر، ربَِ ، واحلَ اطيّ بَ كساها القَ   ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  قال: وأخربين غري واحد: أنّ 
ل من كساها الديباج عبد امللك بن مروان وإن من أدركها من الفقهاء أوّ  وعثمان، وإنّ 
  .هلا منه قَ فَ وْ ما نعلم هلا من كسوة أَ  ،قالوا: أصاب



 

      ٥٧٣ 
 

 بروداً  )١(وكساها ،من مصر يّ اطِ بَ ه كساها قُـ أنّ  ذكر األزرقيّ  قال الفاسي: ش: 

   )٤(. )٣(نيل من ظاَهَر هلا بني كسوتَ أوّ  )٢(وهو ،ميانيَّة

لضمّ مجع قُبطيّ  :والقباطيّ  : قال)٥( مصر رقيق أبيض   ،هو ثوب من ثيابو  ،ة 

وهذا يف  ،بفيها من َتغِيْري النِّسَ  هل مصر. والضمّ م أوه ،بطه منسوب إىل القِ نّ أك
  )٧(.ال غري  ،)٦(يٍّ فِقبط ،ا يف الناسوأمّ  ،الثياب

   

                                                      

رقم  ٥/٢٣٢ما جيوز ان تكسى به الكعبة من الثياب  :ذكريف أخبار مّكة  وروى الفاكهي
 ،دهاربات يوم يقلّ ه القباطي واحلنَ دْ ه كان يكسو بُ أنّ  :سناد صحيح عن ابن عمر) ٢١٣(

ا إىل شيبة ابن عثمان مثّ  ،فإذا كان يوم النحر نزعها . وينظر: فناطها على الكعبة ،أرسل 
 .٤/٥١٤فتح الباري 

، بروداً ميانيَّة ، أي: وكساها عثمان أيضاً  عثمان أيضاً  ني هنا: من النسختَ  سقط )١(

بت يف أخبار مّكة لألآخر النقلإىل  وهو أّول...  )،٣٠١رقم ( ١/٣٦٣ زرقي. وهو 
رقم  ١/٣٥٧أخبار مّكة ذكر كسوة الكعبة يف اإلسالم ينظر:  .١/٢٣٠ وشفاء الغرام

)٢٨٨(. 
 .أي: عثمان بن عفان  )٢(
) وحّسن ٣٠١رقم ( ١/٣٦٣ب: ما جاء يف جتريد الكعبة  أخبار مّكة لألزرقي )٣(

 إسناده ابن دهيش.
 .١/٢٣٠شفاء الغرام )٤(
 /أ].٦٤[ )٥(
ذيب  )٦( ب: القاف والطاء ينظر:  ، ولسان العرب حرف: الطاء، ٩/٣٣اللغة لألزهري 

 .٧/٣٧٣ فصل: القاف
  .١/٢٣١اء الغرام شف )٧(



 

      ٥٧٤ 
 

  . ] َوُعْثَمانُ  قوله: [

كسا   )١(][ لببن أيب طا عليَّ  أنّ  مل يذكر األزرقيّ  قال الفاسي: ش: 

مر الدين متهيد أيف  ه اشتغل عن ذلك حبروبهولعلّ  ،ه كساهانّ ومل أر من صرّح  الكعبة،
  )٣(. )٢(مع اخلوارج

   

                                                      
 (أ). يف ليست )١(
يف اللغة: مجع خارج، وخارجي، اسم مشتّق من اخلروج، وقد أطلق علماء  اخلوارج )٢(

 ئفة من الناس. كلمة اخلوارج على هذه الطا
ريخ اإلسالم. واختلف العلماء يف يف االصطالح:  اخلوارج من أوائل الفرق اليت ظهرت يف 

 التعريف االصطالحي للخوارج، وحاصل ذلك:
منهم من عرفهم تعريفاً سياسّياً عاماً، اعترب اخلروج على اإلمام احلّق املتفق على إمامته  -١

 .خروجاً يف أّي زمن كان ،الشرعية
لطائفة الذين خرجوا على اإلمام علّي  -٢  .ومنهم من خّصهم 
بع  -٣ م طوائف من الناس يف زمن التابعني، و ّ ضية  وعرّفهم بعض علماء اإل

ا انقسمت إىل عّدة  ّ ريخ اإلسالم، إّال أ التابعني. اخلوارج من أوائل الفرق اليت ظهرت يف 
 -٢احملكمة األوىل،  -١فرق اخلوارج سبعة فرق: فرق جتاوزت العشرين فرقة، ولكن كبار 

ضّية،  -٦والعجاردة،  -٥والثعالبة،  -٤والنجدات،  -٣واألزارقة،  والصَّفويّة.  -٧واأل
ومن عقائدهم األساسّية: وجوب اخلروج على أئمة املسلمني الرتكاب الفسق، أو الظلم، 

كبرية. ينظر: امللل والنحل وإنكار الشفاعة، وتكفري بعض الصحابة، وتكفري مرتكب ال
ب: اجليم، فصل: اخلاء ص: ١/١١٤للشهرستاين  ، وفرق ١٨٦، والقاموس احمليط 

ن واملذاهب ١/٢٢٧معاصرة لد. غالب عواجي   .٢/١٠٥٣، واملوسوعة امليسرة يف األد
  .١/٢٣١شفاء الغرام  )٣(



 

      ٥٧٥ 
 

  ]. )١(ُسوَها ِمْن بـَْيِت اْلَمالِ ُعَمَر َكاَن َيكْ  نَّ إِ وَ  قوله: [

ا قال السبكي: ش:  صرف ه ال يَ ألنّ  ؛ذلك من عمر دليل على وجوب كسو

  )٢(. إىل واجب ماَل بيِت املال إّال 

  .إىل آخره ] ْكُسوَهايَ  )٣(ُمونُ أـْ مَ ـَكاَن ال مثَُّ  قوله: [

   ،الكعبة بعد األزرقي أنواعاً من الُكسى تْ يَ سِ وكُ  قال الفاسي:  ش:

   

                                                      
، وسبق )٢٨٨- ٢٨٧رقم ( ١/٣٥٧ ذكر كسوة الكعبة يف اإلسالمينظر: أخبار مّكة  )١(

، واملباركفوري يف كنز األعمال ٤/٥١٥وذكره احلافظ ابن حجر يف فتح الباري  ذكرمها.
 ).٣٨٠٦٥رقم ( ١٤/١٠٣

 .١/٢٧١فتاوى السبكي  )٢(
سابع  :بو العباسأبن أيب جعفر املنصور،  ،بن حممد املهدي ،عبد هللا بن هارون الرشيد )٣(

نفذ أمره من إفريقية إىل أقصى خراسان وما وراء النهر . اخللفاء من بين العباس يف العراق
ه املنصور من م ما بدأ به جدّ هـ فتمّ  ١٩٨يل اخلالفة بعد خلع أخيه األمني سنة والسند. وَ 

ّ  لة احلكمةقامت دوّ ، و ترمجة كتب العلم والفلسفة  ،ة الكالم للباحثنيوأطلق حريّ  ،مهيف أ
 والفالسفة، لوال احملنة خبلق القرآن، يف السنة األخرية من حياته. وكان فصيحاً  ،وأهل اجلدل

ألمحد فريد  مأمونـعصر ال :مجع بعضها كتاب ،وأخباره كثرية، للعفو اً واسع العلم، حمبّ 

سنة ) من بالد الثغر(قدمياً) يوم  بني طرسوسقرية بينها و (ون دُ نْ ذَ يف بَ   تويفّ . الرفاعيّ 
ريخ اخللفاء . ينظر: اإلنباءهـ ٢١٨ - ١/٣٦١ومعجم البلدان  ،١٠٤- ٩٦ص:  يف 
ريخ اخللفاء ص: ، ٣٦٢  .٤/١٤٢للزركلي ، واألعالم ٢٢٥و



 

      ٥٧٦ 
 

  .)٤(الُعبَـْيِديـَّْنيِ  مستنصرـالو ، )٣(احلاكميف زمن  )٢(األبيضَ  )١(فُكِسَيِت الديباجَ 
   

                                                      
يْباج )١( طنه من ظاهره و، غليظ صفيق ،جنس من ثياب احلريروهو  ،بمعرّ  فارسيّ : الدِّ

  مادة:  ١/٧٩٣م اللغة العربّية املعاصرة ، ومعج١/١٠٨. ينظر: النظم املستعذب احلرير
 ). د ي ب ا ج(
 .واستمر بعده ،مأمون بن الرشيدـال :ل من كساها الديباج األبيضأوّ  وذكر الفاكهي أنّ  )٢(

م الفاطميّ  )، ٢١٥رقم ( ٥/٢٣٣. ينظر: أخبار مّكة ني الديباج األبيضوكسيت يف أ
ريخ اخللفاء للسيوطي ص: ٤/٥١٥وفتح الباري   .٢٣٩، و

مر هللا  :بامللقّ  -منصور ـال )٣( بن املنصور بن القائم ابن  بن العزيز بن املعزّ  - احلاكم 
لد يف القاهرة وُ  .مبصر(العبيديّة) ة من خلفاء الدولة الفاطميّ  ،اإلمساعيليّ  ،أبو علي ،املهدي

ألمر يوم وفاة  استقلّ  مثّ  ،هـ ٣٨٩عهد أبيه يف حياته، يف سنة  حلكم اوتوّىل هـ،  ٣٧٥سنة
ملال، والده وغريهم  ،دولته أهل اكاً للدماء، قتل عدداً كثرياً من أماثلسفّ  ،وكان جواداً 
الرعية على العمل لزم ي ،وقت أحكاماً  انت سريته من أعجب السري، خيرتع كلّ ك .صرباً 

سري أعالم . ينظر: سنة ٢٥وكانت خالفته هـ،  ٤١١سنة  مجاعة من األمراء هقتل. ا
، ٢٧٧- ١/٢٧٤ يف من ويل السلطنة واخلالفة ، ومورد اللطافة١٨٤-١٥/١٧٣ النبالء

 .٣٠٦- ٧/٣٠٥ي واألعالم للزركل
مر هللا، أبو متيم )٤( َّ بن علي الظاهر إلعزاز دين هللا ابن احلاكم  : من معد املستنصر 

ويع وهو بُ هـ.  ٤٢٠نة ولد س خلفاء الدولة الفاطمية (العبيدية) مبصر. مولده ووفاته فيها.
ّ . هـ ٤٢٧ سنةطفل، بعد موت أبيه  ّ جرى يف أ م أحد من أهل بيته، مه ما مل جير يف أ

مه دام اجلوع و  ّ م بدر سبع سنني. واستمر يف اخلالفة، وكان كاحملجور علمبصر يف أ يه يف أ
ألعيان هـ. ينظر: وفيات ا ٤٨٧سنة  إىل أن تويفّ  ،وابنه شاهنشاه بن بدر ،اجلمايل

 .٧/٢٦٦، واألعالم للزركلي ١٩٦-١٥/١٨٦ سري أعالم النبالء، و ٢٣١- ٥/٢٢٩



 

      ٥٧٧ 
 

ُر وكساها الناصِ  ،ديباجاً أصفر )١(ْني كِ تِ كْ بَ السلطان حممود بن سَ وكساها 
فيما أحسب  ستمرتْ فا زمنه ديباجاً أسود،يف  تْ ُكِسيَ و  ،ديباجاً أخضر )٢(العباسي

  .كسى الديباج األسود إىل اآلنتُ 
   

                                                      
صر الدولة أبو القاسم ،السلطان ميني الدولةني الغزنوي، كِ تِ كْ بَ د بن سَ و حمم )١(  ،بن األمري 

سلطنته من  امتدتْ هــ، و  ٣٦١لد سنة وُ وأحد كبار القادة.  أيب منصور: فاتح اهلند،
أقاصي اهلند إىل نيسابور. وكانت عاصمته غزنة (بني خراسان واهلند) وفيها والدته ووفاته. 

صائب الرأي، جيالس العلماء،  وسريته مدّونة. وهو تركي األصل، مستعرب. كان حازماً 
ليف كتب  بليغاً  ،ويناظرهم. وكان من أعيان الفقهاء، فصيحاً  هل العلم على  ، استعان 

يف فقه احلنفية، وله صنف  التفريد :إليه، منها كتاب كثرية يف فنون خمتلفة، نسبتْ 

ه مدّ أُ . اليمييناه رخيه اّلذي مسّ  العتيب ة سنتني، مل يضطجع فيهما صيب مبرض عا

سري أعالم هــ. ينظر:  ٤٢١سنة  ، حىت مات وهو كذلكعلى فراش بل كان يتكئ جالساً 
 .٧/١٧١، األعالم للزركلي ١٥٨- ٢/١٥٧، واجلواهر املضّية ٤٩٥-١٧/٤٨٣ النبالء

مر هللا احلسن بن املستنجد، أبو العباس، الناصر لدين هللا  )٢( ليفة : خأمحد بن املستضئ 
خلالفة بعد موت أبيه سنة بُ هـ، و  ٥٥٣ولد سنة عباسي  ّ  هـ ٥٧٥ويع   مه حّىت وطالت أ

ً ه مل يل اخلالفة من بين العباس أطول مدّ نّ أ حلديث، مجع كتا فيه  ة منه. كان له اشتغال 
سنة  . توّيف ني يومَ إّال  شهراً  ١١سنة و ٤٦خالفته  واستمرتْ . روح العارفني :اهمسّ 

، وفوات ٢٧٩-١/٢٧٨أليب احملاسن  واملستوىف بعد الوايف هـ. ينظر: املنهل الصايف ٦٢٢
 .١/١١٠، واألعالم للزركلي ٦٨- ١/٦٦الوفيات لصالح الدين 



 

      ٥٧٨ 
 

  : )١(ياطِ يَ مْ ل الدِّ هَ لْ هَ ويف ذلك يقول مُ 

  )٣(ُصلِ األُ وَ  احِ بَ ريف يف اإلصْ طَ لِ َبَدا إذا         قِ يْ تِ العَ  تِ يْ ر البَـ ظَ نْ  مَ ِيل  )٢(وقَ رُ يَـ             

  )٦()٥(لِ قَ مُ ـال دِ وَ سْ ن أَ مِ  )٤()وأَ (لب ة القَ َحبَّ ن مِ            تْ جَ سِ نُ  دْ قَ  ءادَ وْ ته السَّ لَّ حُ  نَّ أَ كَ             

ا وما زال اخللفاء وامللوك يتداولون كِ  احلافظ ابن حجر:  مثّ  ،قال الفاسي ْسو

 بـَْيُسوس ةَ ريَ ق )٧(قالوونحممد بن  ،إمساعيل بن الناصر ،إىل أن وقف عليها امللك الصاحل
وعلى   ،سنة كسوة الكعبة كلّ   على )١(قفهاوَ وَ  ،من بيت املالاشرتاها ، )٨(بضواحي القاهرة

                                                      
املنتقى ه ىف كذا رأيتُ  . قال الفاسي ةنزيل مكّ  الّدمياطى ،مهلهل بن حممد بن مهلهل )١(

. العقد الثمني  انتخاب حممد بن على بن عشائر ن املنتخب من معجم الدمياطىم

٢٥٣٩( ٦/١٣٤.( 
 ١/٢٤٦، واملصباح ١٣٢: أعجبه. ينظر: خمتار الصحاح ص: يـَُروقُهالشيء  رَاَقه )٢(

 ).ر و قمادة: (
. ينظر: املصباح  الغروبوهو ما بعد صالة العصر إىل ،يّ شِ العَ  : مجع اَألِصيل:ُصلِ األُ  )٣(

 ).ء ص لمادة: ( ١/١٦املنري 
 يف (ب): و. )٤(
. ينظر: خمتار شحمة العني اليت جتمع البياض والسواد وهي :اْلُمْقَلةُ  : مجعلِ قَ مُ ـال )٥(

 ).م ق لمادة: ( ٢٩٦الصحاح ص: 
 (مع حذف). ٢٣٦-١/٢٣٣شفاء الغرام  )٦(
مللك الصاحل ابن امللك ، امللقّ الدين مادقالوون، أبو الفداء، ع إمساعيل بن حممد بن )٧( ب 

ويع بُ ، و هـ ٧٢٦حوايل لقاهرةد الناصر: من ملوك الدولة القالوونية مبصر والشام. ولُ 
كانت أمور الدولة خمتّلة   .هـ ٧٤٣ل سنة وّ لسلطنة مبصر بعد خلع أخيه الناصر أمحد أ

سنة  لقاهرة توّيف . سريته، له بّر ومعروف على جهات اخلري فأصلحها، وحسنتْ 
، ٥٢٦-١/٥٢٤ينظر:أعيان العصر للصفدي  وات.سن ٣حنو ة سلطنته . ومدّ هــ ٧٤٦

  .١/٣٢٤، واألعالم للزركلي ٤٢٧- ٢/٤٢٥واملنهل الصايف 
 للشريف نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق يف طرق القليوبية مـمَّا يلي القاهرة. ينظر: )٨(

 .١/٢٣٦شفاء الغرام و  ،١/٣٣٠ االدريسي



 

      ٥٧٩ 
 

ثالث ة. وذلك يف سنة مخس سنني مرّ  )٢()كلّ (يف  واملنرب النبويّ  ،ةجرة النبويّ كسوة احلُ 
  )٣(. وأربعني وسبعمائة

  .] )٤(بِ هَ لذَّ ِ  ةِ بَ عْ  الكَ ْنيِ يِ زْ  تَـ ِيف  قوله: [
   

                                                      
  .هحبستُ  :كذا: أي  قال: وقفتُ يُ  : احلبس.لغة فقْ الوَ  )١(
ف يف رقبته على مصرف بقطع التصرّ  ،حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه: شرعاً و

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱچٱٱواألصل فيه قوله تعاىل: .افقَ وْ وأَ  ،فوْ قُـ وُ  :مباح موجود، وجيمع على

)، و ق فمادة: ( ٢/٦٦٩ينظر: املصباح املنري  ].٩٢آل عمران: [ چٻٱٱپٱٱپ
 .٣/٥٢٢ومغين احملتاج 

 سقطت من (ب). )٢(
  .٤/٥١٦ح الباري ، وفت١/٢٣٦شفاء الغرام  )٣(
الوليد بن عبد امللك بعث إىل : أّن -ي لألزرقتبعاً  –فذكر النووي  ،وكيف كان ابتداوه )٤(

ب الكعبة صفائح الذهب ،ألف دينار ٣٦بــة واليه على مكّ  وعلى  ،فضرب منها على 
ما كان  قَ رِ سُ . مثّ وعلى األركان يف جوفها ،ميزاب الكعبة وعلى األساطني اليت يف بطنها

حممد بن الرشيد يف  فع ذلك إىل أمري املؤمننيفرُ  ،على الباب من الذهب من عمل الوليد
 ؛ألف دينار١٨ــ ب –ة عامله على ضواحي مكّ  -اح فأرسل إىل سامل بن اجلرَّ  ،خالفته

ب الكعبةرِ ضْ يَ لِ  ا صفائح الذهب على  وزاد  ،فقلع ما كان على الباب من الصفائح ،ب 
فالذي  والعتبة،  ، البابوحلقَيت  ،واملسامري ،عليها الصفائح بَ رَ ضَ فَ  ،ألف دينار ١٨عليها 
ب: ما جاء يف بناء  .ألف مثقال ٣٣ :على الباب من الذهبكان  أخبار مّكة لألزرقي 

 .٤٤٢، ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ١/٣٠٧ابن الزبري الكعبة 



 

      ٥٨٠ 
 

كانت أئمة املسلمني من   ،)٢(كذل )١(عمل الوليد لـمَّا قال السبكي:  ش:

 مثّ  ه أنكر ذلك.ْنقل لنا عن أحٍد منهم أنّ ومل يُـ  ،)٣(وبقا الصحابة ،التابعني موجودين
وال ينكرون  ،ويبصرون ذلك ،ونوسائر املسلمني حيجّ  ،والصاحلون ،مجيع علماء اإلسالم

  .األعصار رِّ مَ ـمَ على 

                                                      
ة يف ملوك الدولة األمويّ : من ، أبو العباسبن احلكم الوليد بن عبد امللك بن مروان )١(

يف زمنه حدود الدولة إىل  امتدتْ  هـ. ٨٦ بعد وفاة أبيه سنة ِيل وَ هـ.  ٤٨ولد سنة الشام. 
أشهر بني الشرق  ٦، فبلغت مسافتها مسرية بالد اهلند، فرتكستان، فأطراف الصني، شرقاً 

حدث ل من أوهو أوّ . لبناء والعمران واجلنوب والشمال. وكان ولوعاً  ،والغرب
يتقاضي نفقاته من بيت املال. وأقام  أعمى قائداً  املستشفيات يف اإلسالم. وجعل لكلّ 

، وصفَّح بناه بناء جديداً  . وهدم مسجد املدينة والبيوت احمليطة به، مثّ مقعد خادماً  لكلّ 
 ٩ة خالفته ة. وبىن املسجد األقصى يف القدس. مدّ واألساطني يف مكّ  ،وامليزاب ،الكعبة
ريخ اخللفاء ص: ٥٠. ينظر: اإلنباء ص: هـ ٩٦سنة  توّيف هر. أشسنني و  ، و
 .٨/١٢١، واألعالم للزركلي ١٦٩-١٦٨

ت يف أّول من صّفح الكعبة  )٢( ري لذهب يف اإلسالم، فقيل: ابن الزباختلفت الروا
وهللا أعلم. ينظر: أخبار وهو املشهور، ، وقيل: الوليد، عبد امللك بن مروان، وقيل: 

وشفاء الغرام )، ٢٠٣٩رقم ( ٣/٢٣٧وأخبار مّكة للفاكهي ، ١/٣٠٧ة لألزرقي مكّ 
 .٥٥٠، وحاشية ابن حجر ص: ٢٢٠- ١/٢١٩
حممود بن و  هــ، ١١٠، توّيف مبّكة سنة  أ الطفيلكّىن يُ  الليثي، عامر بن واثلة البكريك )٣(

لبصرة سنة  ،أنس بن مالكهــ، و  ٩٦، مات سنة الّربيع ، وقيل: ٩٢ل: ، وقيهـ ٩٣مات 
ملدينة  الساعديبن مالك سهل بن سعد ، و ٩٠، وقيل: ٩١ اخلزرجي، آخر من مات 

سنة، وقيل قبل ذلك. ومثله  ١٠٠هــ وهو ابن  ٩١، توّيف سنة من الصحابة 
ملدينة سنةالسائب بن يزيد بن سعيد قبل ذلك. ينظر: معرفة  هــ أيضاً، وقيل ٩١ ، توّيف 

، وتذكرة احلّفاظ ٥٣، وطبقات الفقهاء للشريازي ص: ٤/٢٠٦٧الصحابة أليب نعيم 
، ١/٨٥، واإلصابة يف متييز الصحابة٣/٤٢٣، وسري اعالم النبالء ٣٨- ١/٣٧للذهيب 

 ).٣٥٤٧رقم ( ٣/١٦٧)، و٣٠٨٥رقم ( ٣/٢٣و



 

      ٥٨١ 
 

ت، فإنّ الكعبة وتطي سرتُ وقال الرافعي يف كتاب النذر:  الناس  يبها من القر
د ا ورَ نكري، وال فرق بني احلرير وغريه، وإمنّ  من أحدٍ  دُ بْ األعمار، ومل يَـ  رَّ ـاعتادومها على ممََ 

   .الرجال حقّ يف  لبسه حترمي

ب الزكاة أنّ  )١()ذكر(و لذََّهب والفضة أنّ  ،األظهر يف  ه ال جيوز َحتِْليُة الكعبة 
دون هذا، فلو نذر سرت  كلاستمرار اخللق على ذ ،الفرق وكأنَّ ، )٢(اموتعليق قناديله

  )٣(.نذره الكعبة وتطييبها، صحَّ 

   .وهذا الذي قاله الرافعي يف سرت الكعبة وتطييبها صحيح

فيها  َمْنعِ ـوترجيح ال ،مشكلفاخلالف فيها  ،)٤(ا الذي ذكره يف التحليةوأمّ 
 عمر بن عبد العزيز وقد توّىل  ،ةمّ ألُ يف صدر ا لَ عِ وقد فُ )٥(وكيف يكون ذلك  ،أشَكل

  )٦(َذهََّب سقَفه؟و  ،عن الوليد ملسو هيلع هللا ىلص عمارة مسجد النيبّ 

                                                      
 يف (ب): ذكر. )١(
ق اسحإ أيب وقال النووي إنّه أصّح الوجهني املشهورين، وهو قول .٣/١٠٢فتح العزيز  )٢(

 ،بوقطع به القاضي أبو الطيّ  ،املتقدمني صحاباألنقله املاوردي عن كثري من و  ،املروزي
، كشيخ اإلسالم زكر األنصاري، وابن حجر اهليتمي، واخلطيب وآخرون ،والبغوي

موع ٢/٢٦٤الشربيين، والشمس الرملي. ينظر: الروضة  ، وأسىن املطالب ٦/٤٢، ا
اية احملتاج ١/١٣٦، ومغين احملتاج ٢٧٢- ٢/٢٧١و ،١/١٢٣، وحتفة احملاتج ١/٣٨٠ ، و
١٠٥- ١/١٠٤. 
  .١٢/٤٠٢ املصدر السابق )٣(
لذهب والفّضة ه ال جيوزأنّ  :األظهر ن أنّ ب الزكاة مِ أي: يف  )٤( ، حيث مل حتلية الكعبة 

 .ينقل ذلك عن فعل السلف
 .]أ/٦٥[ )٥(
لذهب والفضة، يف هذه املسألة، أي: مسأ عمدة اإلمام السبكي  )٦( لة جواز حتلية الكعبة 

  وتعليق القنادل الذهب والفضة فيها، ويف سائر املساجد:



 

      ٥٨٢ 
 

   

                                                      

 يف هذا املسجد إىل شيبةَ  جلستُ عن أيب وائل، قال: ما روى البخاري يف صحيحه  -١

 تُ مْ عمر يف جملسك هذا، فقال: لقد مهَ  : جلس إيلَّ (أي: شيبة) ، قال(أي: الكعبة)
: ما ها بني املسلمني، قلتُ  قسمتُ صفراء وال بيضاء إّال الكعبة)  (أي:أن ال أدع فيها 

ماقتَ : مل يفعله صاحباك، قال: مها املرءان يُ ؟، قلتُ مَ ـبفاعل، قال: لِ  أنتَ   . دى 

  ومل يفعل،أي: فرتكه 

ا، وهو ما يُهدى إليها، أو يـُْنَذر هلا،  اً خاصّ  : أّن للكعبة ماالً االستدالل منه وجهو

  إىل غريها. وز صرفهفال جي
حلرير والديباج، إكراماً وتعظيماً  -٢ لذهب والفضة على سرت الكعبة  قياس حتلية الكعبة 

  .، وهذا جممع عليه منذ عهد الصحابةللدين وإعظاماً هلا، 
لعّلة املذكورة يف كسوة ال -٣ لذهب والفضة  كعبة. قياسها على جواز حتلية املصحف 

 .بني الشافعّية وغريهم فيها فومسألة حتلية املصحف خمتل
ينظر:  َمن بعدهم على جواز فعل الوليد يف حتلية الكعبة.و إمجاع (السكويت) السلف  -٤

)، وفتاوى السبكي ٧٢٧٥رقم ( ٩/٩٢)، و١٥٩٤رقم ( ٢/١٤٩صحيح البخاري 
 .٥١١- ٤/٥١٠فما بعده، وفتح الباري البن حجر  ١/٢٦٦



 

      ٥٨٣ 
 

  .ذلك امتثال أمر الوليد إنّ وإن قيل: 

ا تصعب خمالفتهم فيما هلم فيه غرض إمنّ  ،الوليد وأمثاله من امللوك : إنّ فأقول
فال تصعب مراجعتهم  - مواهلموفيه توفري عليهم يف أ -ا مثل هذا أمَّ  .ق مبلكهم وحنوهيتعلّ 
ة وبقيّ ، )١(بمثل سعيد بن املسيّ  -وأكرب منه  ،وت عمر بن عبد العزيز وأمثالهكُ فسُ  ،فيه

َ قد وُ  :بل أقول .جواز ذلكـدليل لِ  ؛-  وغريها، )٢(ء املدينةفقها عمر بن عبد العزيز  يلِّ

                                                      
: سيد التابعني، ، أبو حممدالقرشيّ  ،ملخزوميّ ا ،سعيد بن املسّيب بن حزن بن أيب وهب )١(

ملدينة. مجع بني احلديث والورع، وكان يعيش من  ،والزهد ،والفقه ،وأحد الفقهاء السبعة 
خذ عطاءاً  لزيت، ال  بن اخلطاب وأقضيته، . كان أحفظ الناس ألحكام عمر التجارة 

موسى، وعائشة،  ، وأيب: عثمان، وعليّ من . رأى عمر، ومسع" راوية عمر"  :يحىت مسُّ 
، يب بن كعب مرسالً وروى عن: أُ  .، وغريهم سلمة هريرة، وابن عباس، وأمّ  وأيب

 سري أعالم النبالءهــ. ينظر:  ٩٤سنة  ملدينة  تويفّ وغريهم. ، وبالل كذلك، وأيب ذرّ 
 .٣/١٠٢، واألعالم للزركلي ٨٨- ٤/٨٤، والتهذيب ٤/٢١٧
ملدينةعلى سبعة من التوغريهم عبارة يطلقها الفقهاء : فقهاء املدينة )٢( ، ابعني ، كانوا متعاصرين 

والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق،  -٣وعروة بن الزبري،  -٢سعيد بن املسيب،  -١وهم: 

بت - ٥ بن عتبة بن مسعود، بيد هللاوعُ  -٤   .وسليمان بن يسار -٦، وخارجة بن زيد بن 

هو  :وهو قول األكثر، وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، :واختلف يف السابع: فقيل
هو أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام  :سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، وقيل

  :العراقي  وقال احلافظ. املخزومي

َعهْ    َخارَِجُة الَقاِسُم ُمثَّ ُعْرَوهْ     َوِيف الِكَباِر الُفَقَهاِء السَّبـْ
ــــــَلْيَماُن ُعبَـْيُد هللاِ    َسِعيُد والسَّاِبُع ُذو اْشِتَباهِ   ُمثَّ ُســــــــــــــ

ــــــــــــَلَمٍة أَْو َساملُِ    اِئمُ أَْو فَأَبو َبْكٍر، ِخَالٌف قَ   أَبُو َســـــــ
تدريب الراوي ، و ١٦٧، واأللفّية للعراقي ص: ٣٠٥: ص مقدمة ابن الصالحينظر: 

 .٢/٦٩٩للسيوطي 



 

      ٥٨٤ 
 

فلو كان  ،)٣(كثرياليت على الكعبة حيصل منها شيء   )٢(والصفائح، )١(اخلالفة بعد ذلك
وجب القطع  ،ا سكت عنها وتركهافلمَّ  ،دىه إمام هُ ألنّ  ؛ألزاهلا يف خالفته ،فعلها حراماً 

ملنع فيها عجيبٌ  ،اوَ رَ عام ويَـ  ون كلّ ومعه مجيع الناس الذين حيجّ  ،جبوازها  فالقول 
   .الكعبة ض لذكر هذا احلكم يفمن تعرّ  ه قلّ على أنّ  ،اً جدّ 

   

                                                      
ل ه ال يتحصّ إنّ  :فقيل له ،ة من الذهبوأراد أن يزيل ما يف جامع بين أميّ  بقّية عبارته:  )١(

جرة حلّ (أي: يتمّيز)    . فرتكه ،همنه شيء يقوم 
ح ائِ فَ صَ شيء جانبه. و  وصفحة كلّ ، حيته :الشيء حُ فْ صَ : مجع: الصفح، والصََّفاِئح )٢(

 ).ص ف حمادة: ( ١٧٦ص:  . ينظر: خمتار الصحاحألواحه :الباب
كأنّه أي: حبيث لو ُوضعت هذه الصفائح على النار، لـتمّيز، وحتّلل منها ذهب كثري. و  )٣(

مستهلكاً، ال حيصل منه شيء، واملذهب جواز يرّد به على احتمال أّن تذهيب الوليد صار 
استدامته، على التفصيل اآليت ذكره. أو أّن عمر بن عبد العزيز أراد أن يزيل ما يف جامع 

بين أمّية من الذهب؛ ألنّه إسراف، فأراد أن يزيله ويصرفه يف مصاحل املسلمني، فلم يفعل؛ 
مع هذه اإلرادة وكثرة  –ذلك يف الكعبة لعدم الفائدة حيث ال يبني منه إّال قليل. وتـَرُْكه 

الذهب فيه، يدّل على إقراره به. ولعّله يقال: إّمنا تركه؛ ألنّه صار يف حكم املال املوقوف 
وقد قال ، للكعبة، فال جيوز صرفه إىل غري جهة الكعبة، كما تركه عمر بن اخلطّاب 

(أي: لعمارة  لذلك تْ دَ صِ رْ فإن كانت تلك األموال قد أُ  : ١/٢٦٨السبكي يف فتاويه 

 شيء عن غريَّ فال يُ  ،له تْ دَ رصِ ا الوجه الذي أُ   فيختصّ وإّال  ،ف فيهصرَ فتُ  ،الكعبة وحنوه)
 .٥١٣-٤/٥١٢وينظر: فتح الباري  وهللا أعلم. ، وجهه



 

      ٥٨٥ 
 

 ،ة وحنوهايف حتلية الكعبة بصفائح الذهب والفضّ  )١()هكلّ (ه وهذا الذي قلتُ 
ن اخلالف يف التمويهنَ مْ وال أَ  .ىدَّ عَ تَـ وال يُـ  ،ذلك طْ بَ ضْ يُ لْ فَـ   ؛ة فيهافَ رَ خْ والزَّ ، )٢(ع من جر

 ؛َحمُذورٌ  النقدين وتضييقُ  ،ءاألشيا قيمِمن  )٣(مها][ين ذَ ن اللَّ يْ ة النقدَ يَّ زيل مالِ التمويه يُ  ألنّ 
  .ةيَّ ه املالِ وإفسادِ  ،وإغالئه األسعار ،املعاشَ  )٤(]يقهتضيِ ل[

وسائر  ،ة واملدينةومسجد مكّ  ،ة يف الكعبةالذهب والفضّ ا تعليق القناديل وأمّ 
، )٥(ِمن اخلُيالء وحنوها يف حترمي األواين من النقدين تْ رَ كِ فجائز. والِعَلل اليت ُذ  ،املساجد

                                                      
 سقطت من (ب). )١(
وحتت ذلك  ،أو ذهب ،ه بفضةَال طَ  :الشيء متويهاً  هَ وَّ مَ  ،هو التلبيس :لغةً  يهوِ مْ التَ  )٢(

ِء  )(ظاهر هو أن يُطلى سطحُ . ف، أو العكسأو حديد ،اسحنُ  ، أو السقف، أو اإل
لّطالء. ويف حكم استعماله تفصيل:    اجلدار، أو حنوها بذهب أو فّضة، وهو ما يُعرف 

إذا كان ال يتحصَّل منه شيء متمّول، يظهر يف الوزن يقيناً، بوضعه على النار   -  أ
للرجال  : حّل مطلقاً،-لّ كان رقيقاً حبيث يستهلك وَيضَمحِ   ذلك إذاو  –

 .ه معدومفكأنّ  ،ه بهمموّ ـة اللقلّ  ؛والنساء
  : فيحرم استعماله على الرجال والنساء. كان يتحصَّل منه شيءإذا    -  ب

التمويه (أي:  ا فعل، أمّ تهاستدامو  همموّ ـالوحمّل هذا التفصيل، إّمنا هو يف استعمال 
، على الكعبة حىت ،أو جدار ،على سقفكان خفيفاً، ولو   ولو ،فحرام مطلقاً  الصنعة)،

   .، كما تقّدمعلى املعتمد يف املذهب
شيء إّال أو الفضة على شيء، فال جيوز حتلية من الذهب،  عٍ طَ : فهو َلْزق قِ وأّما التحلية

لفضة، واملصحف ينظر:  ، كّلها على التفصيل.ما اسُتثين، كحّلي النساء، وآالة احلرب 
موع  ، ومغين احملتاج ٢٧٢- ٢/٢٧١، و١٤٥- ١٤٤، وعمدة السالك ص: ٦/٤٣ا

اية احملتاج ١/١٣٦ ، والتقريرات السديدة ١/١٢٣، حتفة احملتاج ١٠٥-١/١٠٤، و
١/٦٩. 
 سقطت من (أ). )٣(
 يف (ب): لتضّيقه. )٤(
موع ١/٩٠ينظر: فتح العزيز  )٥(  .١/٢٤٩، وا



 

      ٥٨٦ 
 

وال أن يـَتَـَزيََّن  ،مل يقصد استعماهلا ،)١()للمساجد(ها ذالشخص إذا اختّ  ألنّ  ؛مفقودة فيها
النفس تدعو إىل  ألنّ  ؛ا حرم ذلكإمنّ  ،اذهاوالذي َحرََّم اختّ  جهته.وال أحٌد ِمن  ،ا هو

ّ  وهذه خرجتْ  ذا كانت له،وذلك إ ،استعمال احملرم   .)٢(ا ال تسمَّى َأواينعنه مع أ

 ،من زمان معتادٌ  رٌ مْ فيها أَ  القناديل الذهبَ  يقُ فتعل ،مةجرة الشريفة املعظّ ا احلُ أمّ و 
ّ  وال شكّ  وال  ،مل يذكروها ،ذكروا اخلالف يف املساجد )٣()الذين(و .ا أوىل بذلكأ

   .وا هلاضُ تعرَّ 

ها للزّ  إنكار  ومل حيصل من أحدٍ  ،رةوكم من عامل وصاحل من أقطار األرض قد أ
جلواز كافٍ  كّلهفهذا  . للقناديل الذهب اليت هناك   .يف العلم 

من تعليقها  عُ نْ ـمَ ال ،الذهب يف املساجد والكعبة تعليق قناديلِ  عِ نْ ن مَ وال يلزم مِ 
ملنع هنا ومل نر أحداً  ،)٤(هنا وله ة وحَ يّ وِ لْ األماكن العُ  أفضلُ  العرشَ  وكما أنّ  ،قال 

  .ه قناديلكون فيتأن  بَ ناسَ ف ،ةكذلك هذا املكان أفضل األماكن األرضيَّ  ،)٥(قناديل

                                                      
  (ب): للمسجد.يف )١(
حية االستعمال. )٢(  أي: من 
 يف (ب): والذي. )٣(
 .١/٢٧٩أي: احلجرة املشّرفة. ينظر: فتاوى السبكي  )٤(
ب:  )٥( ة، أرواح الشهداء يف اجلنّ  بيان أنّ يشري إىل ما روى مسلم يف كتاب: اإلمارة، 

 ّ  بن مسعود، ) من حديث عبد هللا١٨٨٧رقم ( ٣/١٥٠٢ م يرزقونم أحياء عند رّ وأ
، َهلَا قـََناِديُل ُمَعلََّقٌة َأْرَواُحُهْم ِيف َجْوِف َطْريٍ ُخْضرٍ  قال عن الشهداء: ملسو هيلع هللا ىلص وفيه أّن النّيب 

ْلَعْرِش، َتْسَرُح ِمَن اْجلَنَِّة َحْيُث َشاَءْت، مثَُّ َِْوي ِإَىل تِْلَك اْلَقنَ  اِديِل، َفاطََّلَع ِإلَْيِهْم رَبـُُّهُم ِ
َِْوي ِإَىل  ): ٢٣٨٨رقم ( ٤/٢١٨ويف رواية مسند اإلمام أمحد  ، احلديث. اطَِّالَعةً  َو

، فإنّه ذكر هذا ١/٢٧٣ السبكيفتاوى  . وينظر: قـََناِديَل ِمْن َذَهٍب ِيف ِظلِّ اْلَعْرشِ 

  احلديث.
ولعّل مـّما ميكن أن ُيستأنس لقياس السبكي هذا ما روى البيهقي يف شعب اإلميان يف  

) عن وهب بن منبه اليماين يف قّصة آدم ٣٧٠٣رقم ( ٤٥١- ٥/٤٥٠كتاب: املناسك 



 

      ٥٨٧ 
 

   

                                                      

فإنّه ،  ةوكان فيها ثالث قناديل من ترب اجلنّ  ، وكيف كان البيت يف عهده وفيها: 

يدّل على أصل تعليق القناديل الذهب، وقد سبق كالم اإلمام الذهيب عن وهب بن منبه، 
وأنّه يكثر عن اإلسرائيليات. وقد يقال قائل: أّن هذا شرع من قبلنا، وقد ورد شرعنا 

 خبالفه، وهللا أعلم.



 

      ٥٨٨ 
 

ا أشرف األماكن كما أنَّ   ،وينبغي أن تكون من أشرف اجلواهر فقليل يف  ،مكا
بهة شُ  فزالتْ  ،هنا )٢()موجوداً (املقتضي للتحرمي )١(وليس املعىن  .والياقوتُ  ها الذهبُ حقّ 
   .املنع

هناك  )٣()وقفه(فإن ، شاءيف فيه مبا يتصرّ  ،لك لصاحبهالذهب مِ  والقنديلُ 
 ،ه واقتصر على إهدائهفْ قِ وإن مل يُ  .وال زكاة فيه ،وقفه صحّ  ،لك املكان وتعظيماً لذ إكراماً 
  ،لذلك املكان اً وصار مستحقّ  ،قبضه لذلك وخرج عن ملكه بقبض من صحّ  ،أيضاً  صحّ 
   .)٥(للكعبة يُ دْ اهلَ  )٤()يصري(كما 

ع ملكه ميتنوال ، )٦(حيّ  ملسو هيلع هللا ىلص والنيبّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  ه مستحقّ : إنّ لو قنفزاد هنا وقد يُ 
   .ملسو هيلع هللا ىلص هذا للنيبّ  :وهو الذي يف أذهان كثري من الناس حيث يقولون ،له

ومنفعة  ،منفعة مقصودةـأن يكون لِ  ال بدّ  ،: الوقف حيث صحّ وقد يقول قائل
لكليّ  ،تزيني ذلك املكان به غري مقصودة للشرع ه ال ألنّ  ؛ةوتذهب منفعة ذلك الذهب 

  الزينة ؟  زالتْ القيامة  وإذا قامتْ  ،غاية له يصري إليه
   

                                                      
 .]أ/٦٦[ )١(
 وجوداً. يف (ب): )٢(
 يف (ب): وقله. )٣(
 يف (ب): يضّم. )٤(
 .هلا اً مستحقّ أي:  )٥(
نقطاع ملكه مبوته عمّ وإمنّ  : ١/٢٨٠ بقّية عبارته )٦( ا كان يف ملكه وجعله ا حيكم 

 . ا هذا النوع فالأمّ  ،صدقة بعده



 

      ٥٨٩ 
 

وبقاء  ،ملسو هيلع هللا ىلص والتعظيم ملا هو منسوب إىل النيبّ  ،الزينة :: منفعته يف الدنيافنقول
پٱٱپٱٱپٱٱچٱ )١(چٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱچٱوذلك مقصود  ،ر بهذكَ فيُ  ،ي لههدِ ـمُ ذكر ال

   .)٢(چپٱٱ

هللا تعاىل  فإنّ  ،بعينهما جييء ذلك الذهب ّـ ورب ،)٣()ثوا بهحتدّ (القيامة  وإذا قامتْ 
لذهب والفضّ ي أهل لّ وهو حيُ  ،مالك الدنيا واآلخرة وما فيهما َْ ّـ فرب ،ةاجلنان   ِيت ما 

من  أو أحد ،له هما جزاءً ما صاحبَ  )٤()يحلِّ فيُ ( ،ة بعينهمابذلك الذهب والفضّ 
وهذه  ،لدارله يف تلك ا ملسو هيلع هللا ىلص مبشاهدة النيبّ  أو يسرّ  ،بذلك رُّ سَ فيُ  ،ومن عنده )٥(همِ شَ حَ 

  انتهى  )٦(. نكتة لطيفة

ْخلُلوقِ قوله: [   .] ْجَمرِ ـمَ ـالوَ  ِ

من الزعفران وغريه  )٧()ذخَ تَّ يُـ (طيٌب معروٌف  :اخللوقالطربي:  قال احملبّ  ش:

  . )٨(وتغلب عليه الصفرة واحلمرة ،من أنواع الطيب
   

                                                      
  .٨٤الشعراء: سورة  )١(
  .١٢٩، و١٠٨، و٧٨سورة الصافات:  )٢(
 ه.يف (ب): جيد ثواب )٣(
  يف (ب): فيتحّلى.كذا يف (أ)، و  )٤(
مكروه. من يغضب له إذا أصابه و  ،عيال والقرابةمن ال خاصَّتهَخَدم الرجل و  :احلََْشمُ  )٥(

 )، والقاموس احمليطح ش ممادة: ( ١/١٣٧، واملصباح ٧٣ينظر: خمتار الصحاح ص: 
 .١٠٩٤ص:  ب: امليم، فصل: احلاء

 (مع حذف كثري). ٢٨٠-  ١/٢٦٩ لسبكيفتاوى ا )٦(
 يف (ب): يؤختذ. )٧(
 .)خ ل ق(مادة:  ١/١٨٠ينظر: املصباح املنري  )٨(



 

      ٥٩٠ 
 

لضمّ  .وهو العود الرطب ،به )١()رمَّ جَ تَ يُـ (ما  :رمَ جْ مِ ـوال   )٣(.ر فيهمَّ جَ تَ : ما يُـ )٢(و

َبُة، يْـ طَابَُة، َوطَ ُة، وَ نَ يْـ دِ ـمَ ـال :ءً امسَْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص َمِديَنِة َرُسوِل هللاِ ْعَلْم أنَّ لِ ا قوله: [
اُر، َويـَْثرِ وَ    .] بُ الدَّ

 هنا أمور: ش:

  . )٤(كثر من ذلكوهي أ ،على هذه النبذة من أمسائهاف اقتصر املصنّ  ل:األوّ 

                                                      
 يف (ب): جيّمر. )١(
 ر.مأي: الـُمجْ  )٢(
ب: )، والقاموس احمليط ج م رمادة: ( ١/١٠٨. وينظر: املصباح ٥٢٢القرى ص:  )٣(

 .٣٦٧ص: الراء، فصل: اجليم 
ى، ومل على شرف املسمّ  كثرة األمساء تدلّ   علم أنّ ا : ودي : قال السمهفائدة )٤(

. وقد أوصل بعضهم إىل ألف اسم، وتطّرق هلا  أجد أكثر من أمساء هذه البلدة الشريفة

ابن النّجار يف الدرّة الثمينة يف أخبار املدينة  :جّل من أرّخ للمدينة قدمياً وحديثاً ، منهم
، واملرجاين يف ٥٩ -٥٦ف مبا آنست دار اهلجرة ص:  ، واملطري يف كتابه التعري٣٧ص: 

دي يف املغامن املطابة ص: ١١٩- ١٠٥ ص: جة النفوس ، ٣٥٣ - ١/٢٦١، والفريوزآ
ر،  ،ومصادرها ،واشتقاق ألفاظها ،بّني معانيها وغري ذلك، ومشحونة بفرائد من اآل

لسمهودي . وجاء ا٣٠-٢٤ص: يف التفضيل بني مّكة واملدينة والسيوطي يف احلجج املبينة 
مسائها، ، وأفاض يف التعريف فأفاد وزاد عليه ثالثني امساً ، ١٢٩- ١/٨١يف وفاء الوفاء 

وذكر ما ورد يف بعضها من أدّلة إىل جانب ذكر سبب التسمية، وكذلك الصاحلي يف سبل 
دي بنّصه. وأخذ العباسي ما أَ ٢٩٥- ٣/٢٨٦اهلدى  وذلك كتابه عمدة  ،ورد الفريوزآ

، ٢٩. وينظر: فضائل املدينة حملمد الصاحلي ص: ٥٨ص: خبار يف مدينة املختار األ
وكتاب الرفاعي: األحاديث الواردة يف فضائل املدينة حيث تكّلم على ما ورد حول بعض 

-٣٠١، و٣٩-٣٣أمسائها من أحاديث، وفيها الصحيح، والضعيف، واملوضوع ص: 
٣١٥. 



 

      ٥٩١ 
 

عن إبراهيم  ،)١(نثنا حممد بن احلسحدّ : املدينة أخبارار يف الزبري بن بكّ قال 

  : امساً  عشرَ  أحدَ  التوراةللمدينة يف قال:  )٢(بن أيب حيىي
   .املدينة -١
َبة - ٢   .[وطَيـْ
  .)٣(طابَة]و  - ٣
   ة.ينَ كِ سْ مِ ـلوا - ٤
   رة.وجابِ  - ٥
   ورة.بُ جْ مَ ـوال - ٦
   ومة.حُ رْ مَ ـوال - ٧

                                                      
روى عن كثري من الشيوخ، منهم:  .القرشي ينداملومي لة املخز َ زَ بن ُحمَمد بن احلسن  )١(

، والزبري بن بكار. أبو خيثمةقد روى عنه كثريون، منهم: و وهو من أصحابه.  ،اإلمام مالك
، لكنهم نقلوا عنه ومعظم احملّدثني اتفقوا على ترك حديثه، فشْأنه شْأن الواقدي وأيب عبيدة

ا. له كتاب يف  ؛والسري ،يف األخبار أزواج ومل يصل إلينا، ، ريخ املدينةلالهتمام 

، والكامل يف ٧/٢٢٧هـــ. ينظر: اجلرح التعديل  ١٩٩سنة  توّيف . ملسو هيلع هللا ىلصالنّيب 

 .١١٧- ٩/١١٥، والتهذيب ٧/٣٧٢الضعفاء 
من فقيه، و : ، أبو إسحاقاملدين والهمم األسلمي ،إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي مسعان )٢(

حلديث  :فقيل ،عن فيهطُ . من شيوخ اإلمام الشافعّي، أخذ عنه يف صغره، و العلماء 
عنه  ثحدّ ، و وخلق كثري، ث عن: ابن شهابحدّ هو مرتوك. ، و جهميّ  ،معتزيلّ  ،قدريّ 

نّ ، مجاعة قليلة، منهم: الشافعي، وإبراهيم بن موسى الفراء ه كان وقد اعرتف الشافعي 
موطأ اإلمام أضعاف  ،، وهو كبرياملوطأ :فصنّ  .لكذبمع أنّه مل يّتهمه  ،قدرًّ 

سري أعالم النبالء ، و ٣٦٦- ١/٣٥٣ـ. ينظر: الكامل هـ ١٨٤سنة  توّيف  .مالك

 .١/٥٩، واألعالم للزركلي ٩٣ص: لتهذيب اتقريب ، و ٤٥٤- ٨/٤٥٠
ْخري: طابة وطيبة، ولعّل الصواب ما أثبت من (ب) )٣( فقتها مبا نقل املو  ؛يف (أ) تقدمي و

، ٥٦ص: مبا أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة عن رواية الزبري ابن بّكار يف: التعريف 
 ، وغريمها.٢٥واحلجج املبينة ص:



 

      ٥٩٢ 
 

   .)١(اءرَ ذْ والعَ  - ٨
   ة.بَّ حِ مُ ـوال - ٩
   وبة.بُ حْ مَ ـوال -١٠
  )٣(.)٢(مةوالقاصِ  -١١

 التوراةيف هلا  بلغين أنَّ : قال )٤(عن عبد العزيز بن حممد ،لةابن زَ عن  رَ كِ ُذ و 
  )٥(. امساً  أربعني

                                                      
القاهر يف سالف  ء العدوّ طْ حلفظها من وَ  ؛به يتْ مسّ : الدُّرَّة اليت مل تـُثْـَقب، الَعْذراء )١(

مسيّ  ،مها مالكها احلقيقيّ الزمان، إىل أن تسلّ  ، مع صعوبتها وامتناعها على ملسو هيلع هللا ىلص د األ
لعذراء.البِ  يتْ ولذلك مسّ  ؛األعداء ، ووفاء ١/٣١٥ يف معامل طابة ينظر: املغامن املطابة كر 

 .١/١٠٧وفاء ال
نه. مسّيت بهَقَصَم مشتّقة من  )٢( ار جبّ  ها كلّ مِ صْ قَ ل ؛الشيء يـَْقِصُمه، إذا كسره وأ

ها، ومن أرادها بسوء أذابه هللا.متمرّ  وكسر كلّ  ، ووفاء ١/٣٢١ينظر: املغامن املطاب  د أ
  .١/١١٠الوفاء 

لة ص:  )٣( يف الدرّة الثمينة  ارالنجّ  ابنُ  األثر . وأسند هذا١٨٦ينظر: أخبار املدينة البن ز
جة  ، وذكره املرجاين٥٦. وكذلك املطري يف التعريف ص: ٢٥ص: يف أخبار املدينة  يف 
. ويف هذا الباب حديث مشهور ٦/٣٨٩وابن كثري يف تفسريه  ،١/١١٢النفوس واألسرار 
  قريباً. وسيذكره املؤّلف  :...لِْلَمِديَنِة َعْشَرُة َأْمسَاءٍ  أنّه قال: ملسو هيلع هللا ىلص يُروى عن النّيب 

لوالء، املدين، أبو حممدعبد العزيز بن حممد بن عُ  )٤( ، : حمّدثبيد الدراَوْردّي، اجلهّين 
روى عنه وخلق.  ،زيد بن أسلم. روى عن: ث من كتب غريه فيخطىءدّ كان حي  ،صدوق

أصله و  ،وشعبة. نسبته إىل دراورد (من قرى خراسان) ،سفيانو  الشافعي، :خلق كثري، منهم
ملدينة - ٥/٣٥٥. ينظر: اجلرح والتعديل هـ ١٨٦سنة  . توّيف منها، ومولده ووفاته 

، والتقريب ص: ١٢١اظ ص: ت احلفّ ، طبقا٣٦٨-٨/٣٦٦ سري أعالم النبالء، و ٣٥٨
 .٤/٢٥، واألعالم ٣٥٨

واملطري يف التعريف  ،٢٥ ص:الدرة الثمينة يف أخبار املدينة حكاه عنه ابن النّجار يف  )٥(
) ١٨٧٢رقم (عند شرح احلديث  ٥/١٨٨ابن حجر يف وفتح الباري  ، واحلافظ٥٧ص: 

ب: املدينة، طابة.   يف 



 

      ٥٩٣ 
 

  من أمسائها:  كشير وذكر الز 

   .ة بتشديد الياءبَ يِّ طَ  -
   .ةيـَّبَ طَ مُ ـالو  -
عن  ،يرِّ . حكى هذه الثالثة ابن بَـ ةبَّ حِ مُ ـالمعىن  )١(ريغة، ومعناه بـَّبَ حَ مُ ـالو  -

  )٣(.)٢(هيْ وَ الَ ابن خَ 
   يه.حكاه ابن خالو  :ةبَ يْـ بِ احلَ و  -
  .دخل صدقمَ و  -
   ة.نَّ دار السُّ و  -
  .ةرَ جْ دار اهلِ و  -

   

                                                      
ا: عني،كما إعالم الساجدكذا يف النسختني، ولعّل ص )١( . وذكر ٢٣٣ص:  وا

دي أّن: احلبيبة، واحملبَّة، واحمل ذه األمساءالفريوزآ لقوله  ؛ببَّة، واحملبوبة من واٍد واحد. مسّيت 
َنا املَِديَنَة َكُحبَِّنا َمكََّة َأْو َأَشدَّ يف الصحيحني: ملسو هيلع هللا ىلص  صحيح ينظر:  .اللَُّهمَّ َحبِّْب ِإلَيـْ

املغامن املطابة )، و ١٣٧٦رقم ( ٢/١٠٠٣)، وصحيح مسلم ١٨٨٩رقم ( ٣/٢٣البخاري 
١/٢٧٩. 
، من كبار النحاة. أصله من مهذان. احلسني بن أمحد بن خالويه، أبو عبد هللا: لغويّ  )٢(

ا شهرته ،ن حلبفاستوط ،ة، وانتقل إىل الشاموأقام بذمار مدّ  ،زار اليمن من   .وعظمت 
ليس يف  و، إعراب ثالثني سورة من القرآن العزيز، و(خمتصر يف شواذ القرآن :كتبه

. ينظر: إنباه هـ ٣٧٠سنة  يف حلب  تويفّ . االشتقاقو ،اآلل، وكالم العرب

 .٢/٢٣، واألعالم للزركلي ١/٥٢٩، وبغية الوعاة ١/٣٥٩الرواة 
 ،١/١٠٤، ووفاء الوفاء ٢٥ص: بتلخيص معامل دار اهلجرة صرة ينظر: حتقيق الن )٣(
 .١١٥و



 

      ٥٩٤ 
 

هي  :)١(چÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱچٱيف قوله تعاىل:  :قيل .ةنَ سَ حَ و  -
   )٢(.املدينة

  )٥(.ليسذكره ابن خالويه يف: كتاب )٤( .)٣(الطالبَ و  -
  : )٦(اإلميان. قال ابن أيب خيثمةو  -

   

                                                      
  .٤١سورة النحل:  )١(
، ٢٠/٢٩، وتفسري الرازي ٣/١٨٨، وتفسري املاوردي ١٤/٢٢٣ينظر: تفسري الطربي  )٢(

 .٤/٥٧٢وتفسري ابن كثري 
، واألرض املفروش وغريها، ويف الدار احلجارة اليت تفرش على األرض يف اللغة: الَبالط )٣(

  .عرف بهلكثرته فيها، أو الشتماهلا على مواضع تُ  ؛به يتْ مسّ  اا واملستوية امللساء، فكأمنّ 
ملدينة بني املسجد ال البِـَالطو  وسوق البلد قدمياً. كان ُمبلَّط  ،دسمقّ ـ(لغتان): موضع 

لبالط. ينظر:أنّه ُأيت مباٍء، فتوض حلجارة، وهو املذكور يف حديث عثمان  مسند  أ 
سناد رجاله ثقات، وصحيح ابن خزمية ٤٠٠رقم ( ١/٤٦٢أمحد  )، ٢رقم ( ١/٤٦) 

دي ، و)ب ل طمادة ( ٣٩ ص: خمتار الصحاح ، ووفاء ٢/٦٨٤املغامن املطابة للفريوزآ
 .١/٩٢الوفاء 

 .]أ/٦٧[ )٤(
  .ليس، ومل اجده يف كتاب ١/٩٢كذا نسبه السمهودي يف الوفاء  )٥(
خ، : مؤرّ البغدادي، أبو بكر مثّ  ،بن شداد النسائيمة) بن حرب خيث وأمحد بن زهري (أب )٦(

سب إىل ونُ  ،م الناس، له مذهب راوية لألدب، بصرياً  كانو اظ احلديث. ثقة، من حفّ 
لقدر ه، وأ نعيمهـ، و  ١٨٥لد سنة وُ  .القول  روى أمحد بن حنبل، وخلق. و ، مسع: أ

التاريخ  :من تصنيفه، وخلق. وأبو القاسم البغوي )،حممد بن أمحد احلافظ(عنه: ابنه 

رخيه قال الدارقطّين:  الكبري  ٢٧٩ببغداد سنة  . توّيف  ال أعرف أغزر فوائد من 

، واألعالم ٢/١٣٠، وتذكرة احلّفاظ ٤٩٤- ١١/٤٩٢ سري أعالم النبالء. ينظر: هـ
     .١/١٢٨للزركلي 



 

      ٥٩٥ 
 

  . )٢(ةيَ حْ ذكره ابن دِ  .)١(چېٱٱىٱٱىٱٱچتعاىل: لقوله  ؛اإلميان من أمسائها

   .يالبكر أبو عبيد ذكرمها  .)٤()ردُ نْ لي(و، )٣(درنْ يَـ و  -
   

                                                      
  .٩سورة احلشر:  )١(
خ، : أديب، مؤرّ ة الكليبيَ حْ عمر بن احلسن بن علي بن حممد، أَبُو اَخلطَّاب، ابن دِ  )٢(

ألندلس. رحلمن  ،املتفنن حافظ للحديث، كتبه: مبصر. من   ، واستقرّ البالد أهل سبتة 
ت البيناتو ،املطرب من أشعار أهل املغرب اية السول يف خصائص و ،اآل

ريخ خلفاء بين العباسو، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  .التنوير يف مولد السراج املنريو ،النرباس يف 

، وبغية ٣٩٥-٢٢/٣٨٩ لنبالءسري أعالم ا ينظر: هـ. ٦٣٣سنة  لقاهرة  وتويفّ 
 .٥/٤٤، األعالم للزركلي ٢/٢٨الوعاة 

، بل صّوب ١/٣٥٣املغامن املطابة ، وال ٢٣٥يف إعالم الساجد ص: ها حمل يشر  )٣(
دي حذف ما عدا يندد يت يف احلاشية التالية، و   ،الفريوزآ مل يشرحها يف وفاء الوفاء كما 

١/٩٣ . 
ا:  ،(ب)كذا يف (أ)، وبدون تنقيط يف   )٤( ، أو يـَْنَددُ مع عدم وضوح خّطها. ولعّل صوا

ما استعجم من أمساء البالد  ، ومعجم١/١٦٢ة ريخ املدينة البن شبّ كما يف  تْنَدد،
، ٢٣٥، وليس فيه إّال: يندد، وإعالم الساجد ص: ٤/١٤٠٢و ، ١/٣٧ لبكريل واملواضع

ا تصحيفوجزم الفري  ،(مع حذف قليل) ٣٥٣- ١/٣٥٢واملغامن املطابة  ّ دي   ،وزآ
 : إذا شرد ونفر، أو من النَّد والنِّّد:حيتمل أن يكون من َندَّ البعري وقال: والصواب: يـَْنَدد، 

أو من  ، واألكمة العظيمة،للتّل املرتفع :أو من الندّ  وهو الطيب املعروف، وقيل: العنرب،
قش ١٢٩-١/١٢٨ووفاء الوفاء ، وهو الرزق  :النادّ  ديودي السمه، و  جزم الفريوزآ

 ، وهللا أعلم.٣/٢٨٧، وسبل اهلدى بتصحيفها



 

      ٥٩٦ 
 

 )٣(. )٢(والَبِحريَة ،)١(ةريْ ة، والُبحَ رَ له يف أمسائها، الَبحْ  بمنتخَ ـاليف  اعٌ رَ وزاد كُ 

  انتهى.

عن  ،عن عبد العزيز بن حممد ،احلسنثين حممد بن حدّ  ار: وقال الزبري بن بكّ 

: ءامسَْ أَ ِلْلَمِديَنِة َعْشَرُة  ملسو هيلع هللا ىلص: هللا  عن زيد بن أسلم قال: قال رسولُ ، )٤(أيوب بن َسيَّار
َبةُ ِهَي وَ  -، اْلَمِديَنةُ  - ِهَي: -، ُبورَةٌ َوجمَْ  -، َرةُ بِ اَوجَ  -، َوِمْسِكيَنةٌ  -، َوطَابَةُ  -، طَيـْ

اُر  -، بُ ويـَْثرِ  -، )٥()َددْ يْ تَـ (وَ    . )٦(.َوالدَّ

                                                      
عن   ١/٩٠، والسمهودي يف الوفاء ٢٣٥كذا حكاه الزركشي يف إعالم الساجد ص:  )١(

، فا ١/٤٠٥ومل أجده مع األمساء اليت ذكرها كراع ضمن أمساء املدينة  ،كراع يف املنتخب
قوت احلموي يف معجم البلدا من أمساء والُبحرية  ،البحرةأّن  ١/٣٤٦ن أعلم. وذكر 

األرض الَبْحَرُة: و عند تعريف البحرة:  ٤٣٩و ،١/٤٠٧قال كراع يف املنتخب و . املدينة

ا يف  ؛فسّميت بذلك قال السمهودي: . ، أي: بلدتناهذه َحبَْرتـَُنا :والبلدة، يقال لكو

 .١/٩١. وفاء الوفاء مّتسع من األرض 
  سقطت من (ب). )٢(
حكام املساجد  )٣(   .٢٣٥- ١/٢٣٣إعالم الساجد 
 ،وشرحبيل ،حممد بن املنكدر :يروي عن .من أهل املدينة ،الزهري، اريَّ وب بن سَ أيّ   )٤(

، وأبو عامر العقدي ،الصلت بن حممد :وعنه .وغريهم ،وزيد بن أسلم ،وربيعة الرأي
منكر  :قال البخاري، كابن معني، والنسائي، و هم كّذبوه، وبعضفوهضعّ  ا.وغريمه

 )،١٣٥٦( رقم ٢٤٥-٢/٢٤٣، ولسان امليزان ٥- ٢/٣ينظر: الكامل  .احلديث

ريخ املدينة املشّرفة والتحفة اللطيفة  .١/٢٠٩ يف 
ا:  )٥( ريخ يف تقّدم، وكما كما ، يـَْنَددُ كذا يف (أ)، وبدون تنقيط يف (ب). ولعّل صوا

 عند ذكر هذا احلديث. وغرمها ،٢٥، واحلجج املبينة ص: ١/١٦٢ة دينة البن شبَّ امل
، وأشار ٣٠٦-٣٠٥حتّدث عنه الرفاعي يف األحاديث الواردة يف فضائل املدينة ص:  )٦(

إلسناد الذي ذكره، وآفتهإإىل   ريخ املدينةأيّوب بن سيَّار. ورواه ابن َشبَّة يف  :نّه موضوع 



 

      ٥٩٧ 
 

   

                                                      

فيه عبد العزيز بن و  مع تبديل بعض األمساء، ومل يذكر: الدار، آخرمن طريق  ١/١٦٢
 ) ٤١١٤( ١/٣٥٨التهذيب تقريب مران: وهو مرتوك احلديث. ينظر: ع



 

      ٥٩٨ 
 

 :املدينةَ  ى هللاُ مسَّ  قال:  بن جعفر بن أيب طالبعن عبد هللا  ،)١()الزبري(وأخرج 
   )٣(.)٢(  واإلميانَ  ،ارَ الدَّ 

 أربعني اةالتور يف  لمدينةلِ  بلغين أنّ  قال: ، )٤(وأخرج عن القاسم بن حممد
  )٥(.امساً 

   

                                                      
 سقطت من (ب). )١(
لة، عن عثمان بن عبد الرمحن، عن عبد هللا بن جعفر )٢( كما   ،أخرجه من طريق ابن ز

دّي يف املغامن  ريخ املدينة ك أخرجه . وكذل١/٢٧٠ذكر الفريوزآ -١/١٦١ابن شّبة يف 
مل يُعَرف. ورواه ابن أيب خيثمة يف  فيه عبد العزيز بن عمران، ومن ،من طريق آخر ١٦٢

لة]/ب٥٨[رخيه ق  بيان ضعفه. وينظر: األحاديث  ، وقد تقّدم: مرفوعاً من طريق ابن َز
لة ص:، وينظر: أخبار املد٣٠٦-٣٠٥الواردة يف فضائل املدينة ص:   .١٨٥ ينة البن ز

ل مثانية أمساء، وجاء فجاء يف احلديث األوّ  ني: ني السابقَ قال ابن شّبة بعد إيراد احلديثَ  )٣(

. يعين ؟أم ال ،لأمها متام العشرة األمساء اليت يف احلديث األوّ  ،يف هذا امسان، فا أعلم

 . ١/١٦٢ريخ املدينة  حديث زيد بن أسلم.
 سم بن حممد بن أيب بكر من الفقهاء السبعة، وقد سبقت ترمجته.القالعّله  )٤(
 ريخ املدينةار يف كتابه للزبري بن بكّ  ١/٣١الكربى  وعزاه السيوطي يف اخلصائص )٥(

ب  .والرهبان بِِه قبل مبعثه ،ار االحبارَأْخب :َ



 

      ٥٩٩ 
 

)٢())١(يرِ طَ مَ ـال(قال احلافظ مجال الدين  الثاين:
 )٣(زين الدين املراغي اإلمام مثّ  ، 

 ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله ؛ )٤()بيثرب(تسميتها  العلماءكره   قد : ريخ املدينةكالمهما يف   –

  . )٥( ةُ نَ يْـ دِ مَ ـال يَ هِ وَ  ،بَ رِ ثْ يَـ  ونَ لُ وْ قُ يَـ 

   

                                                      
 أبو عبداملدين،  ،السعدي ،األنصاري ،اخلزرجي ،حممد بن أمحد بن حممد بن خلف )١(

حلديث، مجال الدين املطري: هللا والتاريخ. نسبته إىل املطرية (مبصر) وهو  ،والفقه ،عارف 
رخيا مساهف هلنيابة القضاء فيها، وألّ  ِيلَ وَ هـ، و  ٦٧١ُولد سنة رة. من أهل املدينة املنوّ   :ا 
. هـ ٧٤١يف املدينة سنة  توّيف  .اهلجرة اهلجرة من معامل دار التعريف مبا أنست

وحلظ األحلاظ البن فهد  هـ، ٦٧٢وجعل مولد سنة  ٤٣- ٥/٤٢ينظر: الدرر الكامنة 
 .٥/٣٢٥، واألعالم للزركلي ٧٥ص: 

 يف (ب): الطربي. )٢(
، زين الدين، العثماينّ  ،األمويّ  ،لعبشميّ ا ،أبو بكر بن احلسني بن عمر، القرشيّ  )٣(

خ أبو بكر املصري الشافعّي املراغي: مؤرّ  :واملشهور ،امسه عبد هللا :ويقال ،أبو حممد :وكنيته
لقاهرة وُ   ،فاستوطنها، وويل قضاءها ،ىل املدينةإل هر، وحتوّ وقرأ واشتّ  هـ، ٧٢٧سنة لد 

 روائح الزهرو ،حتقيق النصرة بتلخيص معامل دار اهلجرة من كتبه: .وإمامتها ،وخطابتها

أكمل به شرح شيخه  الوايفاختصر به الزهر الباسم، يف السرية النبويّة، ملغلطاي، و

هــ. ينظر: طبقات الشافعّية البن قاضي  ٨١٦سنة ملدينة  توّيف  اإلسنوي للمنهاج.
 .٢/٦٣، واألعالم للزركلي ٨- ٦/٧شهبة 

 باء.يف (ب): يثرب، بدن ال )٤(
ب:  صحيح البخاري )٥( ّ ، فضل املدينة كتاب: فضائل املدينو،   ٣/٢٠ ا تنفي الناسوأ

ب: ١٨٧١رقم ( رقم  ٢/١٠٠٦ املدينة تنفي شرارها)، وصحيح مسلم كتاب: احلّج، 
َُْكُل الُقَرى، يـَُقوُلوَن ، ولفظه: يب هريرة أ) من حديث ١٣٨٢( أُِمْرُت بَِقْريٍَة 

 .ِديدِ ، تـَْنِفي النَّاَس َكَما يـَْنِفي الِكُري َخَبَث احلَ يـَْثِرُب، َوِهَي املَِديَنةُ 



 

      ٦٠٠ 
 

َمْن َمسَّى ملسو هيلع هللا ىلص: عن الرباء قال: قال رسول هللا  مسندهوملا رواه أمحد يف 

ْلَيْستَـْغِفِر هللاَ  ،اْلَمِديَنَة يـَْثِربَ    .)١( ابَُة ِهَي طَابَةُ ِهَي طَ ، فـَ

حكاية عن قول من قاله من  ،)٣(بيثرب )٢()القرآن(تها يف وتسميّ  قال: 
م مرض.  ،املنافقني   والذين يف قلو

                                                      
ريخ املدينة، ). وأخرجه ١٨٥١٩رقم ( ٣٠/٤٨٣اإلمام أمحد  املسند )١( ما ابن شبَّة يف 

ما جاء يف اسم املدينة،  :بفضائل املدينة  ، واجلندي يف١/١٦٥ جاء يف أمساء املدينة
ّ ـّماهومن س )، ) كالمها مرسالً  مل يذكر الرباء٢٠رقم ( ٢٦: ص ا تنفي خبيثهاا يثرب، وأ

طين يف ، والدارق٧/٢٧٣٠)، وابن عدي يف الكامل ١٦٨٨رقم ( ٣/٢٤٧بو يعلى وأ
، ٩٤فظ ابن حجر يف القول املسدد يف الذّب عن املسند ص: األفراد كما عزاه إليه احلا

د، كّلهم عن ٢/٢٢٠وابن اجلوزي يف املوضوعات    .صاحل بن عمر، عن يزيد بن أيب ز
  لّعلتني:  ؛إسناده ضعيف: حديث الرباء خالصة حكم

دضعف  -١   . يزيد بن أيب ز
كما زعم ابن اجلوزي. وله شواهد ال ختلو ،طراب يف إسناده، وليس موضوعاً واالض -٢

  من ضعف.
فيه: ، الذي من احلديث السابق املتفق عليه "يثرب"ولكن يُفهم النهي عن تسمّية املدينة 

أن بعض الناس من املنافقني وغريهم  :يعين: قال النووي .يـَُقوُلوَن يـَْثِرُب، َوِهَي املَِديَنةُ 

ا يثربيسمّ  . ينظر: ففي هذا كراهة تسميتها يثرب ،وطيبة ،وطابة ،ا امسها املدينةوإمنّ  ،و

يف الذب ، والقول املسدد ٦/٣٨٩، تفسري ابن كثري ١/١٥٤شرح صحيح مسلم للنووي 
- ١/٨٦اء الوفاء ووف )،٧٧١٧( ٦٠١، والتقريب ص: ٩٤ص:  عن املسند لإلمام أمحد

أمحد على ، وتعليق املسند اإلمام ٣٩-٣٥نة ص: ، واألحاديث الواردة يف فضائل املدي٨٧
  هذا احلديث. 

 سقطت من (ب). )٢(
ڱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱچقوله تعاىل:  يشري إىل )٣(

األحزاب: [ اآلية. چ...ہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱ
١٣ –١٢.[ 



 

      ٦٠١ 
 

خوذ من وهو مأْ  .عليه خطيئة تبتْ كُ   َمن مسَّاها يثرب،: )١(عيسى بن دينار قالو 
حيبُّ االسم ملسو هيلع هللا ىلص وكان  .)٢(لذنب ةاخذمؤَ ـوهو ال :أو التثريب ،وهو الفساد :الثرب
  انتهى. )٦(.ملا يف ذلك من الطيب ؛)٥(وطابة، )٤(اها طيبة؛ فذلك مسَّ )٣(احلسن

                                                      
فتيها، ومُ  : فقيه األندلس يف عصره،حممدالغافقي، أبو  ،عيسى بن دينار بن واقد )١(

. أصله من طليطلة. سكن قرطبة، وقام برحلة يف طلب وأحد علمائها املشهورين ،اإلمام
ألندلس ،عادمثّ  ،ة، وعول عليهولزم ابن القاسم مدّ  ،احلديث  ،فكانت الفتيا تدور عليه 
  . تويفّ عابداً  ،عاً وكان ورّ  ،م أهل األندلس الفقه: هو الذي علّ ويقالمه أحد. ال يتقدّ 

سري ، و ١١٠- ٤/١٠٥رتيب املدارك . ينظر: تبطليطلة هــ ٢١٢سنة  يف سن الكهولة
 .٥/١٠٢، واألعالم للزركلي ٤٤٠- ١٠/٤٣٩ أعالم النبالء

ب: الباء، )، والقاموس احمليط ث ر بمادة: ( ٤٩ينظر: خمتار الصحاح ص:  )٢(
 .٦٢ص: فصل: الثاء 

من حديث ابن  ،)٢٣٢٨رقم ( ٤/١٦٩يف مسنده  - وغريه  -يشري إىل ما روى أمحد  )٣(
كان ملسو هيلع هللا ىلص وأنَّه  ،، ويعجبه االسم احلسنيتفاءل وال يتطريَّ  كانملسو هيلع هللا ىلص لنّيب أّن ا، عباس 

حنوه يف سننه كتاب:  -  وغريه -  روى الرتمذيو  ،االسِم احلسنِ  إىليغريِّ االسم القبيح 
من حديث عائشة  ،)٢٨٣٩رقم ( ٥/١٣٥ ما جاء يف تغيري األمساء :باألدب، 

وتعليق  ،٣/١٧٧٤ بن القيسرايناظ الذخرية احلفّ . واحلديثان صحيحان. ينظر: 
يق حمّققي املسند ط. املسند، وتعلعائشة يف على حديث  ٤/٩٥شيخ أمحد شاكر ال

 ) ٧٧٧، و٢١٧-٢٠٧رقم: ( ٣٥- ١/٢٦سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين الرسالة، و 
رقم  ة اجلساسةقصّ  :بكتاب: الفنت، وأشراط الساعة،   رواه مسلم يف صحيحه )٤(
قال: ملسو هيلع هللا ىلص فيه أنّه و  ،حديث الدّجال الطويلمن   اطمة بنت قيسف) عن ٢٩٤٢(

َبةُ  َبُة، َهِذِه طَيـْ َبُة، َهِذِه طَيـْ  .َهِذِه طَيـْ
) وغريه ١٣٨٥( ب: املدينة تنفي شرارها رقمكتاب: احلّج،   رواه مسلم يف صحيحه )٥(

 .ِإنَّ َهللا تـََعاَىل َمسَّى اْلَمِديَنَة طَابَةَ قال: ملسو هيلع هللا ىلص أنّه ، بن مسرة ابر من حديث ج
. وينظر هذا القول يف شرح صحيح ٢٦-٢٥، وحتقيق النصرة ص: ٥٧التعريف ص:  )٦(

 ).١٨٧١ند شرح احلديث (ع ٥/١٨٨، وفتح الباري البن حجر ٤/١٥٤مسلم للنووي 



 

      ٦٠٢ 
 

  .)١(ِمثَله حكام املساجدأوذكر الزركشي يف 

  .] هِ َويـَُزوُر اْلُقُبوَر الظَّاِهَرِة ِفيْ  قوله: [

 وبعد، ملسو هيلع هللا ىلص من الصحابة يف حياة رسول هللا تويفّ أكثر َمن : قال املطريّ ش: 

لبقيع. وكذلك أزواج رسول هللا  . وكذلك )٢(غري خدجية وميمونة ملسو هيلع هللا ىلصوفاته مدفون 
 قرب العباس إّال عرف منها اليوم غري أّن قبوَرهم ال يُ  ،والتابعني ،سادات أهل البيت

  .واحلسن

قال:  العقىب يف فضائل ذوي القرىب )٣()خائردالطربي يف كتاب  وذكر احملبّ 

زار البقيع وقف  كان إذا  )٤(يرسمُ ـالأ العباس  ،الشيخ العارف أنّ  :يل يف هللا خٌ أخربين أ

                                                      
حكام املساجد ينظر:  )١(   .٢٣٦- ١/٢٣٥إعالم الساجد 
بىن  َسِرف، فيهاسّيدة ميمونة يف السّيدة خدجية يف مقربة املعالة مبّكة، وقرب الألّن قرب  )٢(

واٍد كبري على مشارف مّكة : َسِرف. وهــ ، وفيها توفّيت، ودفنت ٧سنة  ملسو هيلع هللا ىلصا رسول هللا 
حية الشمال، بقرب اجلعرانة، وهو بني مّكة و كم منه  ١٢على  ران، ويبلغ هْ الظَّ  مرّ ا من 

لنوارية.  ٣٦واد سرف  البن كثري ص: ملسو هيلع هللا ىلص ينظر: معجزات النّيب  كم طوًال، وتُعرف اليوم 
، ومعامل ٢/٧٠٨ومراصد االطالع ، ٣٦٦- ٣٦٥، وكتاب املناسك للحريب ص: ٢١٠

ريخ مّكة امل، ١٣٣-١٣٢مّكة للبالدي ص:   .١٤٥كّرمة ص: و
 كذا يف النسختني، والصواب: ذخائر. )٣(
ف، من أهل : فقيه متصوّ أمحد بن عمر املرسي، أبو العباس، شهاب الدين )٤(

وأخذ  ،تلميذ الشيخ أيب احلسن الشاذيل. كان أصله من مرسية يف األندلسو  ،ةاإلسكندريّ 
، واألعالم للزركلي ٩/٢٣طبقات الكربى ال. ينظر: هـ ٦٨٦سنة  توّيف . عنه
١/١٨٦. 



 

      ٦٠٣ 
 

شف له عن قربها ه كُ ويذكر أنّ  ،وسلَّم على فاطمة ،العباس )١()ةقبّ (أمام قبلة 
    )٣(.)٢(هناك

َْ  ُيْسَتَحبُّ و  قوله: [ ْلَمِديَنةِ جِ اسَ ِيتَ َساِئَر اْلمَ َأْن  ِ َحنُْو َثالَِثَني  )٤(]ِهيَ [، وَ ِد 
  ].  َمْوِضعاً 

ى منها املطري: َمسَّ ش: 

   .)٥(مسجد اجلمعة -
   ،)٦(ومسجد الَفِضيخ -

                                                      
 يف (ب): فيه. )١(
ثريه احملّب الطربي،  وال خيفى ما يف نقل .٥٤ يف فضائل ذوي القرىب ذخائر العقىب )٢( من 

 .لتصّوف
 .١١٩التعريف ص:  )٣(
 يف (أ): هو. )٤(
ء، يقع هذا املسجد : مسجد الوادي :ويقال: مسجد اجلمعة )٥( مشايل يف وادي رانو

ذا االسم؛ ألّن رسول هللا  م ٩٠٠مسجد قباء على بعد  ا خرج مَّ ـلملسو هيلع هللا ىلص منه تقريباً. يسّمى 
اجلمعة يف بين سامل بن عوف، ه أدركتْ ضحى يوم اجلمعة متجهاً إىل املدينة،  من قباء

ء( الوادي يف املسجد الذي يف بطنمبن معه ها فصالّ  ل مجعة ، فكانت أوّ )وادي رانو
ملدينةصالّ    .ها 

ءو يقع يف غريب مسجد قباء، وينحدر  ،ملسو هيلع هللا ىلص: واد صغري بني قباء ومسجده وادي رانو
لشيبية. ينظر:  أعاله من جبيالت وحرّات تقع شرق جبل عري، يف احلّي املعروف اليوم 

، ٧٣-٣/٧١، ووفاء الوفاء ٢/١٠٠سرية ابن هشام  )،٥٢٤رقم ( ١/٣٧٣صحيح مسلم 
 ١٣٤ومعجم املعامل يف السرية للبالدي، وحاشية الشيخ الرحيلي على التـعريف للمطري ص:

 .٦١)، وكتاب: املدينة املنورة ص: ١رقم (
ولنب  ،ه الناروشراب يتَّخذ من اْلُبْسر من غري َأن متسّ  ،عصري الِعَنبللغة: ايف  الَفِضيخ )٦(

 )، واملعجم الوسيطف ض خمادة: ( ٢٤٠. ينظر: خمتار الصحاح ص: َغلبه املاء حّىت رقّ 
 .٢/٦٩٢ ب الفاء



 

      ٦٠٤ 
 

  ، )١(عرف اآلن مبسجد الشمسويُ 

  .)٣(ةظَ يْ رَ بين قُـ  ٢)سجدمب(و -
   

                                                      
شرقي مسجد قباء على شفري الوادي، على موضعه : يقع (الشمس)  مسجد الَفِضيخ )١(
، يقع معظمه يف اً صغري  وكانوذا عقود، ، وداءالسجارة حل مبنّياً وكان ز من األرض، شَ نَ 

والرصيف، وجزء منه داخل املقربة، وكان يف املاضي وسط مزرعة يهود بين النضري،  الشارع
ته بين النضري، فضرب قبّ حاصر ملسو هيلع هللا ىلص أنّه  ُروي وقد ّمت إزالته وإدخال جزء منه ضمن املقربة.

 متْ رِّ ا حُ ليال، فلمّ  ٦ضيخ ان يصّلي يف موضع مسجد الفمن مسجد الفضيخ، وك قريباً 
، نفر من األنصار، وهم يشربون فيه فضيخاً األنصاري و  وباخلمر خرج اخلرب إىل أيب أيّ 

ُأيت بفضيخ  ملسو هيلع هللا ىلص . وُروي أنّهي مسجد الفضيخفحّلوا وكاء الّسقاء فهراقوه فيه؛ فبذلك مسُّ 
 مسجد ه على مكان عاٍل يفيعرف مبسجد الشمس؛ ألنّ و  فيه، فشربه، فلذلك ُمسّي به.

)، ٥٨٤٤رقم ( ١٠/٩٤مسند أمحد أّول ما تشرق الشمس على موضعه. ينظر:  قباء
والتعريف للمطري مع تعليق ، ٦/٢١٠وروض األنف ، ١/٦٩ريخ املدينة البن شّبة و 

 .١٢٢، والدر املنثور لكعكعي ص: ٧٥- ٣/٧٤، والوفا ١٣٥- ١٣٤احملّقق ص: 
ء، ولعّل  )٢( ا: مسجد، بدون كذا يف النسختني، حبرف جّر  ، كما يف كتاب بـــصوا

 التعريف.
لقرب من احلرّة الشرقيّ الفضيخشرقي مسجد : يقع مسجد بين قريظة )٣( يف  ة، بعيد عنه، 

ب حديقة تُ العوايل ى يف بيت صلّ ملسو هيلع هللا ىلص وي أنّه . رُ للفقراء اً وقف ت، كانعرف حباجزة، على 
يصّلي جبيشه أثناء ملسو هيلع هللا ىلص ، فكان ل ذلك البيت يف مسجد بين قريظةدخر، فأُ ضْ امرأة من اخلُ 

ملسلمني ، رغم عهدهم يف غزوة خندق ، ومناصرة قريشحماصرة بين قريظة بعد غدرهم 
حكم سعد بن معاذ  يف قّصة هو املذكور يف حديث الصحيحنيو ملسو هيلع هللا ىلص. السابق مع النّيب 

، والدرة ١/٧٠ريخ املدينة  ين قريظة، وقد أُزيل هذا املسجد مؤّخراً. ينظر:على ب 
، وفتح الباري البن حجر ١٣٦-١٣٥، والتعريف ١٢٧: الثمينة البن النجار ص

 .١٢١، والدر املنثور ص: ٧٩-٣/٧٧، والوفاء ٥٠٦- ٨/٥٠٥



 

      ٦٠٥ 
 

   .)٢(إبراهيم مّ أُ  )١(شربةُ ومَ  -
  .)٣(ةلَ غْ عرف اليوم مبسجد البَـ ويُ  ،ومسجد بين ظََفر من األوس -

                                                      
 :الراء وفتحها وبضمّ  .املوضع الذي يشرب منه الناس: - بفتح امليم والراء  -  :ةبَ رَ شْ مَ ـال )١(
ت :واجلمع ، وهي املراد هنا.العلّية عّما حوهلا لغرفةا تفسري غريب  :ينظر .مشارب ومشر

، ٦٣خمتار الصحاح ص: و )، املْشربَةمادة: ( ٤٢ص:  للَحِميدي ما يف الصحيحني
بش ر بمادة: (  ١/٣٥٨واملصباح  : الباء، فصل: الشني، )، والقاموس احمليط 

ب: العني   .٢/٢٦٥واملعجم الوسيط 
: هي غرفة كانت يف بستان تقع يف مشال بين قريظة يف أقصى العوايل َمشربُة ُأّم إبراهيم )٢(

لدُّ  وموضعها اآلن بني مستشفى الزهراء، واملستشفى الوطين، ، قدمياً  تشْ يف مكان يُعرف 
شارع علي بن أيب طالب  م عن مستشفى الزهراء على يسار الطريق املتفرّع من ٥٠٠ويبعد 

 وكانت تسكن فيها مارية القبطّية(شارع العوايل)، داخًال عن الطريق مبمسافة عدة أمتار. 
اليت كانت أمواًال لِـُمَخْريِيق (حرب من بين النضري)،  ملسو هيلع هللا ىلص صدقات النيبّ  إحدى يوه. 

لنيبّ  الرسول  بنمارية فيها إبراهيم  لدتْ حوائط يوم ُأحد. و  ٧، ووهب له ملسو هيلع هللا ىلص قد آمن 
ا املخاُض. وأقيم يف  خبشبة من خشب تلك املشربة هـ، وتعّلقت ٨سنة  ملسو هيلع هللا ىلص حني ضر

ا املشربة اليت اعتزل رف مبسجد مشربة أّم إبراهيم. مصّاله هناك مسجد عُ  ّ وذكر القرطيب أ
ويقع املسجد والدار اليوم داخل مقربة الشريبات يف منتصف فيها نسائه شهراً. ملسو هيلع هللا ىلص النّيب 

. ينظر: اين املشربة، ومل يبق سواى موقعهمرتفع، وقد أُزيلت مب أكمةقريباً على املقربة ت
، ١/١٧٣ريخ املدينة البن شّبة )، و ٤٩١٣رقم ( ١٥٨- ٦/١٥٦صحيح البخاري 
 ١٣٦ص: مبا أنست ، وتعليق التعريف ٨٢- ٣/٨٠والوفاء ، ١٨٨/١٨٧وتفسري القرطيب 

 .١٤٦ الدر املنثور ص:، و ٢١٧واملساجد األثريّة لعبد الغين ص: )، ٦رقم (
لبالد األخوين، : يقع شرقي البقيع على طرف احلرّة مقابالً البَـْغَلة)(بين ظَفر مسجد  )٣(

عن ميني سالك شارع ملك عبد العزيز يف اجتاه جهة الشرق، وبعد اإلشارة الضوئّية عند 
وبنيت إىل  ،عبد العزيز. وقد أزيل املسجد مؤّخراً تقابل شارع ملك فيصل مع شارع ملك 

ملعروف والنهي عن املنكر.   جواره ومالصقاً حلائطه الشمايل مبىن اإلدارة العاّمة هليئة األمر 
س من ملسو هيلع هللا ىلص وقد دخل النّيب  هذا املسجد وجلس على صخرة فيه، ومعه ابن مسعود، وأ

، فقرأ من سورة النساء حّىت بلغ قوله ملسو هيلع هللا ىلص ، وأمر ابَن مسعود أن يقرأ عليهأصحابه 

[النساء:  چڑٱٱڑٱٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱٱچ: تعاىل



 

      ٦٠٦ 
 

   

                                                      

ر ملسو هيلع هللا ىلص ، فبكى ]٤١ بلة، يقال: من جهة القحّىت اضطرب حلياه. وهناك على الصخرة آ
 ّ لبغلة من أجل ذلك، وال أصل له، وهللا أعلم. ا أثر حافر بغلة النيبّ إ ؛ فسّمي املسجد 

 ١٩/٢٤٣)، واملعجم الكبري للطرباين ٥٠٥٠رقم ( ٦/١٩٦ينظر: صحيح البخاري 
 .٨٦-٣/٨٣، والوفاء ٧/٤، وجممع الزوائد ١٣٩والتعريف ص:  )،٥٤٦(



 

      ٦٠٧ 
 

   .)١(مبسجد اإلجابة عرف اليومويُ  ،ومسجد بين معاوية -
   .)٢(ومسجد الفتح -
  .)٣(ومسجد القبلتني -

   
                                                      

: كان يقع يف وسط قرية بين معاوية بن مالك بن عوف )(بين معاوية مسجد اإلجابة )١(
من من األوس، وهو اليوم أحد املساجد املشهورة، يقع مشال البقيع، ومن الشمال الشرقي 

عيد بناؤه ووسع  تقريباً على خّط الدائري األّول (الستني). أُ  م ٤٠٠املسجد النبوّي مبسافة 
فركع فيه ركعتني،  هدخلملسو هيلع هللا ىلص هـ. ّمسي مبسجد اإلجابة؛ ألّن رسول هللا ١٤١٩ام كثرياً يف ع

حية من املسجد، فسأل هللا ألُّمته  ه طويالً دعا ربّ مثّ  ً، فأُعطي على ميني احملراب يف  ثال
 ٤/٢٢١٦)، وصحيح مسلم ٥٧٥رقم ( ٢٩٧- ١/٢٩٦أ ة. ينظر: املوطثنتني وُمنع واحد

ريخ املدينة ٢٨٩٠رقم ( ص:  لكعكي، والدر املنثور ٨٨-١/٨٧، والوفاء ١/٦٧)، و
١١٦. 

يقع على قطعة من جبل َسْلع من جهة الغرب، وغربيه وادي بطحان : مسجد الفتح  )٢(
فوق رابية يف السفح الغريب جلبل  مبينّ  وهوأكرب املساجد السبعة، كان يف موضع السيح.  

ذا االسمه مسّ روى أنّ يُ  ُيصعد إليه من درج مشالّية وشرقّية. ع،لْ سَ  وة غز ه كان خالل ألنّ  ؛ي 
تلك الغزوة كانت يف نتائجها فتحاً على املسلمني.  ى لرسول هللا، أو ألنّ مصلّ  األحزاب

ء، ويوم دعا فيه ملسو هيلع هللا ىلص : أّن النّيب فروى جابر بن عبد هللا  يوم االثنني، ويوم الثال
يف فرتة  عمر بن عبد العزيزوقد بناه . ْني يوم األربعاء بني الصالتَـ  جيب له، فاستُ األربعاء

حلجارة )، ١٤٥٦٣رقم ( ٢٢/٤٢٥مسند اإلمام أمحد  . ينظر:إمارته على املدينة 
 .١٥٥ص:  لكعكي، والدر املنثور ٩١- ١/٨٩، والوفاء ١٤١- ١٤٠والتعريف ص: 

على رابية ُشفري وادي : يقع يف اجلهة الغربّية من املدينة ة)م(بين سل ْني مسجد القبلتَـ  )٣(
وهو  ،نسب هذا املسجد لبين حرام من بين سلمةويُ قرب اجلامعة اإلسالمية، العقيق، 

املسجد الذي ّمت فيه حتويل القبلة من بيت املقدس إىل بيت هللا احلرام يف العام الثاين 
أحد الصحابة ليبّلغ ملسو هيلع هللا ىلص آية حتويل القبلة، فأرسل رسول هللا  حيث نزلتْ  ،للهجرة

، فمّر على قوم وهم يصّلون العصر حنو بيت املقدس، فشهد أنّه صّلى مع رسول املسلمني
لبخاري وأنّه توّجه حنو الكعبة، فتحّرفوا حّىت توّجهوا حنو الكعبة. ينظر: صحيح املسو هيلع هللا ىلص هللا 

 .١٢٧ص:  لكعكي)، والدر املنثور ٣٩٩رقم ( ١/٨٨ب: التوّجه حنو القبلة 



 

      ٦٠٨ 
 

  .)١(ومسجد بين حرام من بين سلمة -
                                                      

كذا يف النسختني، ُجعل كمسجد مستقل عن مسجد القبلتني، وليس كذلك، قال  )١(
وهو مسجد بين حرام من  –قلُت: ويف هذا املسجد  املطري بعد ذكر مسجد القبلتني: 

 ، فحّكها بعرجون (أي: عرجون التمر) كان يف يده،ُخنامةً  ملسو هيلع هللا ىلصرأى رسول هللا  –بين سلمة 
مثّ دعا ِخبَلوق (أي: طيب)، فجعله على رأس العرجون، ّمث جعله على موضع النُّخامة، 

طيب : اخلَلوق. وجّ هو عود النخل إذا يبس واعوَ : العرجون. فكان أّول مسجد ُخلِّق 

   يُتخذ من الزعفران وغريه من أنواع الطيب، وتغلب عليه احلمرة والصفرة. ،بمركّ 
ح السيد السمهودي أّن هذه احلادثة وقعْت يف مسجد بين حرام الصغري الذي ولكن صحّ 

لقاع، أي: يف منخفض الشعب عند جبل السَّْلع، وفّرق بني مسجد بين حرام الصغري 
هذا، وبني مسجد بين حرام الكبري يف األعلى، الذي هو مسجد القبلتني عند رزين، ومن 

دىااغي، و تبعه كابن النّجار، واملطري، واملر  رهم  لفريوزآ . ولعّل االلتباس نشأ من كون د
أّن السيل ملسو هيلع هللا ىلص كانت يف موضع مسجد القبلتني ومسجد اخلربة، فشكوا إىل رسول هللا 

َوَما َعَلْيُكم َلْو  ملسو هيلع هللا ىلص: حيول بينهم وبني حضورهم اجلمعة يف مسجده، فقال هلم النّيب 

، وذلك قبل بعْ الشِّ  حرامٌ  ، فدخلتْ بعضهم لوا، فتحوّ عاً لْ يعين سَ   َحتَوَّْلُتْم ِإَىل َسْفِح اجلََبلِ 

غزوة ُأحد، مع ورود ختليق مسجد بين حرام، وأنّه أّول مسجد ُخلِّق، فظّنوا احتادمها. وُروي 
ت حممولة على تعدد انتقاهلم يف عهد أيب بكر، وروي أنّه كان يف عهد عم ر، فلعّل الروا

   انتقال بعضهم دون البعض يف األوقات متعّددة. 
: يقع مسجد بين حرام الصغري يف شعبهم، غريب جبل َسْلع، مسجد بين حرام الصغريو

على والذي يسّمى اليوم حبّي العماريّة، الواقع يف شارع السيح، خلف مدارس البنات، 
يسار السالك إىل املدينة من مساجد الفتح، وسط منطقة عشوائية كبرية، تكثر فيها املباين 

، ورّجح صّلى فيهاملسو هيلع هللا ىلص وهو من املساجد اليت ُرِوي أّن النّيب الشعبّية، والصنادق، والعشش. 
دة داخل شعب بعضهم أنّه املسجد السابع من مساجد الفتح، حيث أّن املساجد املوجو 

وقعْت معجزة تكثري الطعام بيد ، أو قريب منه . ويف موضعههاسابعيكون ة، فاملساجد ستّ 
، ففي الصحيحني الشريفة أثناء معركة األحزاب يف دار جابر بن عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص النّيب 

يمة لنا، وطحنت صاعا من شعري،  عن جابر قال: قلُت:  رسول هللا! ذحبنا 

َ َأْهَل اخلَْنَدِق! ِإنَّ َجاِبراً َقْد َصَنَع ُسْؤراً،   ، فقال:ملسو هيلع هللا ىلصفتعال أنت ونفر، فصاح النيب 



 

      ٦٠٩ 
 

   

                                                      

، وكان عددهم أللفاً، فأكلوا كلُّهم، وبقي من ملسو هيلع هللا ىلص. فدخلوا مع النّيب َفَحيَّ َهًال ِبُكْم 

 ١٠٩- ٥/١٠٨)، و٣٠٧٠رقم ( ٤/٧٤ظر: صحيح البخاري ين الطعام آلل جابر.
رقم  ٢٣٠٤- ٤/٢٣٠٣)،  و٢٠٣٩رقم ( ٤/١٦١)، صحيح مسلم ٤١٠٢- ٤١٠١(
)، وشرح صحيح مسلم ٤٨٥رقم ( ١/٣٦٠) يف قّصة طويلة، وسنن أيب داود ٣٠٠٨(

ريخ املدينة ١٨/١٣٧للنووي  ، وحتقيق النصرة ص: ١٤٣، والتعريف ص: ١/٧٨، و
 .١٠٧- ١٠٦، و٣/١٠١، و٤٧٦-١/٤٧٢، والوفاء ٣/٥٣٨، واملغامن ٢٣٢
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   .)١(ىومسجد املصلَّ   -
   .)٢(ومسجد أيب بكر الصديق -
  .)٣(بن أيب طالب ومسجد عليّ  -

   

                                                      
عرف مبسجد العيد، وكان موضعه أرضاً فضاء خارج : ويُ (الغمامة) مسجد املصلَّى )١(

ملسجد النبوّي الشريف. كان رسول هللا  يصّلي يف موضعه ملسو هيلع هللا ىلص املنطقة العمرانّية احمليطة 
ملصّلى، وإىل عهد قريب كانت تقام فيه اجلمعة صالة العيدين واالستسقا ء، فسّمي 

ملا يُروى أّن غمامة كانت حتجب الشمس عن رسول  ؛طلق عليه اسم الغمامةواجلماعة. وأُ 
يف هذا املوضع. ويقع هذا املسجد اليوم يف جنوب املناخة على عمارته القدمية. ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

، والدر املنثور ٣/١٠فاء و ال)، و ٤رقم (ع تعليق حمّقق الكتاب م ١٤٦ينظر: التعريف ص: 
 .١٠٠ص: 

يقع هذا املسجد يف زقاق العريضة، يف اجلهة الغربّية اجلنوبّية للمسجد  :مسجد أيب بكر )٢(
ها الرسول قرب مسجد املصّلى (الغمامة). وهو من األماكن اليت صّلى في ،النبوّي الشريف

لى النجاشي ملك احلبشة قيل: الرابعة، كما صّلى يف موضعه ع، و هـ ٨العيد يف السنة ملسو هيلع هللا ىلص 
سم أيب بكر الصديق حني مات. و  ؛ ألنّه صّلى العيد يف مكانه يف ّمسي املسجد 

نيت يف والية عمر بن عبد العزيز. وهي من املساجد اليت بُ ملسو هيلع هللا ىلص. لنّيب  سّياً  ؛خالفته
، والدر املنثور ص: ١٥- ٣/١٣)، والوفاء ١٢٤٥رقم ( ٢/٧٢ينظر: صحيح البخاري 

١٠٤. 
جلهة الغربية من املسجد  :مسجد علّي بن أيب طالب )٣( يقع املسجد على شارع املناخة 

لقرب من زقاق الطيّ  ٤٠٠النبوي، على بعد  لقرب من مسجد أيب ارم منه تقريباً،  ، و
ترجع  نسبته إىل عليّ  العيد، ولعلّ  ملسو هيلع هللا ىلص يبّ ى فيها النوهو من املواضع اليت صلّ  .بكر

لناس العيد يف هذا املوضعه صلّ ن أنّ إىل ما جاء مِ  ين املسجد يف والية عمر بن عبد بُ و  .ى 
ريخ املدينة رةالعزيز على املدينة املنوّ  ، والوفاء ١٤٧، والتعريف ص: ٤/١٢١٦. ينظر: 

 .١٠٨، والدر املنثور ص: ٣/١٤
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   .)٢(ومسجد أيب ذرّ )١(  -
  .)٣(ومسجد ثَِنيَّة الوداع -

   

                                                      
 /أ].٦٨[ )١(
 م٩٠٠ة للمسجد النبوي على بعد قع هذا املسجد يف اجلهة الشماليّ : يد أيب ذرّ مسج )٢(

 ؛ومسجد الشكر ،مسجد السجدة :ة منهاطلق عليه أمساء عدّ ، وأُ على طريق املطار ،منه
 ،ى عليهمن صلّ  نّ  ره جربيل يف موضعه سجدة الشكر حني بشّ  ملسو هيلع هللا ىلصلسجوده 

عبد الرمحن عن  الصحيحيف حديث كما  ،م هللا عليهسلّ  ،م عليهسلّ ومن  ،ى هللا عليهصلّ 
جتديده مؤّخراً يف و  ،عيد بناؤهقد أُ و  .مبسجد أيب ذرّ  اليوموهو معروف  .بن عوف 

 ،)١٦٦٤- ١٦٦٣رقم ( ٢٠١- ٣/٢٠٠أمحد اإلمام احلكومة السعوديّة ينظر: مسند عهد 
لةالأخبار املدينة  والوفاء )، ٨١٠رقم ( ١/٣٤٤واملستدرك ، ١٤٦-١٤٥ص:  بن ز

 .١٢٠ص:  ، والدر املنثور لكعكي١٢٦- ٣/١٢٤
: كان يقع هذا املسجد يف اجلهة الشمالية للمدينة )ملدينة املنورة( ثنّية الوداعِ  مسجد )٣(

ره عند ذهابه إىل غزوة عسكملسو هيلع هللا ىلص املنّورة على جبل ثنّية الوداع، ويف موضعه ضرب النيبُّ 
وموضعه اليوم على  عند عودته منها.ملسو هيلع هللا ىلص تبوك، وعنده تلّقى الصحابة والصبيان رسول هللا 

ميني السالك أّول شارع أيب بكر ( املعروف بطريق السلطانة) بعد خمرج شارع سّيد الشهداء 
زالة جبل ثجمّمع الداووديّة بقليل. وقد أُ بعد عن ميينه،  نّية الوداع. ينظر: زيل هذا املسجد 

ب: استقبال الغزاة:  معامل )، و ٣٠٨٣رقم ( ٤/٧٦صحيح البخاري كتاب: اجلهاد، 
 .١١٥ص:  له، والدر املنثور ٢/١٣٦ لكعكياملدينة 



 

      ٦١٢ 
 

ملدينة الشريفة مسجد  قال:    )٢(.)١(رف غري ما ذكرعيُ وليس 

  َرف عينه: عْ جهته ومل تُـ  تْ ُعرِفَ ا مَّ ـوم قال:  مثّ 

   .)٣(قريْ زُ مسجد بين  -
  .ومسجد دار النابغة -

   

                                                      
التعريف مبا أنست اهلجرة من معامل دار ق كتاب د. سليمان الرحيلي حمقّ شيخ أ.القال   )١(

ه ليس ف أنّ كالم املؤلّ   : )٢حاشية رقم ( ١٤٨ا ص:صّنف هذتعليقاً على كالم امل اهلجرة

 ،م بعضها، أو اندراسها لتهدّ رمبّ  ،لى عصرهعحممول  ،ملدينة مسجد معروف غري ما ذكره
 هار، أو جاء بعدنجّ الكابن   ،ف عليه، وهو تعميم غري دقيق فيمن سبقهوعدم وقوف املؤلّ 
  . ذكره  اـمَّ يذكرون عدداً أكرب من املساجد م، مثل السمهودي

، مع حذف صاً ملخّ (١٤٨- ١٣٣التعريف مبا أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة ص:  )٢(
  .كثري)

ى يف منطقة السوق، وهو مسجد : يقع يف مشال شرق مسجد املصلّ ْيقمسجد بين ُزرَ  )٣(
ط ومدرسة البخار  د أزيل ضمن إزالة يّة، وقصغري داخل املنطقة السكنّية القدمية مقابالً لر

وتعّجب من اعتدالل قبلته، وأنّه من أّول  ،وتوضأ فيه ،دخلهملسو هيلع هللا ىلص نّه املنطقة. ُروي أ
ملسو هيلع هللا ىلص فيها القرآن. وكان هذا املسجد حّد السابق الذي كان جيريه النّيب  ئاملساجد اليت ُقر 

أميال،  ٥(أي:  عوأََمُدها ثنية الودا (موضع بقرب املدينة)، اء يَ فْ ضمرت من احلَ للخيل اليت أُ 
اإلضمار وضمر من الثنية إىل مسجد بين زريق. ، وسابق بني اخليل اليت مل تُ أو أكثر)

 واشتدّ  ،فقوي حلمها ،هي اليت ذهب رهلها :اخليل املضمرةو ،هو اهلزال :الضمورو
، وصحيح مصطفى البغامع تعليق د.  )٤٢٠رقم ( ١/٩١ينظر: صحيح البخاري . جريها
لة ص: ١٨٧٠رقم ( ٣/١٤٩١مسلم  ، والدر املنثور ١٤٧)، وأخبار املدينة البن ز

 .١٢٦لكعكعي ص: 



 

      ٦١٣ 
 

   .)١(ومسجد بين عدي بن النجار -
   .)٢(رةومسجد بين ُخدْ  -
  .)٣(ومسجد بين مازن -

                                                      
ر بين عدي ا: يقع مسجد النابغة مسجد بين عَديو ،مسجد دار النابغة )١( بن يف د

لتحديد رجع يف األصل إىل منازل ومساكن بين ت: يف داخل دار النابغة اليت النّجار، و
توّيف والد قيل ويف منازهلم ، غريب املسجد الشريف - ملسو هيلع هللا ىلص أخوال النّيب  - عدي بن النّجار 

فن يف دار النابغة، اليت ورد أّن النّيب تعّلم السباحة يف بئرها حني زار ودُ  ،عبد هللاملسو هيلع هللا ىلص  النيبّ 
ا إىل مّكة يف األبواء اليت تعرف أخوال جّده مع والدته آمنة، اليت توفّيت يف طريق ع ود

خلريبة. صّلى يف دار النابغة يف بين عدي، كما صّلى يف مسجد ملسو هيلع هللا ىلص وبعد هجرته  اآلن 
اور لدار النابغة.  لكبين عدي ا مل ضمن مشروع توسعة اوّمتت إزالة الدار واملنطقة 

غربّية للمسجد ، وموقع الدار واملسجد اليوم داخل الساحة الملسو هيلع هللا ىلص سجد النيبّ وعمارة م
، وكانت دار النابغة على بعد قريباً من احلائط الغريب للمسجد حتت املظالت، يالنبوّ 

والدر ، ١١٦و، ٦٥- ١/٦٤ريخ املدينة البن شّبة . ينظر: م من املسجد النبويّ  ٢٥٠
  .١٥٤- ١٥٣والدر املنثور ص: ، ٢٥١الثمني للشنقيطي ص: 

 ،من بين عمرو بن اخلزرج ،هم بنو عوف بن احلارث :: بنو خدرةمسجد بين ُخْدرة )٢(
وهم آل الصحايب اجلليل أيب سعيد اخلدري، ومسجدهم كان يقع جبوار بئر الُبصَّة يف 
جنوب املسجد النبوي جاحناً إىل جهة الشرق قليًال، يف أّول طريق العوايل على طريق 

ل (شارع ستني). وقد أزيلْت البئر والبستان وأقيم الدائري األّول املعروف بطريق امللك فيص
ّمع التجاري والسكين الذي مسُّ  ي مبجّمع اجلزيرة. وهذا املسجد من املساجد موضعها ا

ها يف صحيح قّصتُ  ، وإىل جواره يقع بيت احلّية اليت وردتْ ملسو هيلع هللا ىلصالذي  صّلى فيها النّيب 
وجَته من دارمها فنهشته، فمات اليت أخرجْت ز  من األنصار ضرب حّيةً  ، أّن فىتً مسلم

)، والتعريف ٢٢٣٦رقم ( ٤/١٧٥٦الرجل واحلّية يف وقت واحد. ينظر: صحيح مسلم 
  .١٦٩-١٦٨، والدر املنثورص: ٢١١-٢١٠ص: 

بيده ملسو هيلع هللا ىلص : هذا املسجد من املساجد اليت خّط موضعها رسول هللا مسجد بين مازن )٣(
ا بن االبين مازن الشريفة  ّ لنّجار يف منازهلم. وميكن حتديد املنطقة اليت فيها هذا املسجد 

املنطقة احملصورة بطريق امللك فيصل (الطريق الدائري األّول) مشاًال، وشارع أيب قتادة 
ً، صاري، وجزء من شارع عمر باألن ن عبد العزيز، وجزء من شارع جعفر بن عياض جنو



 

      ٦١٤ 
 

   

                                                      

ً، فتنحصر املنط ضر بن نقة بشارع علي بن أيب طالب النازل شرقاً، وشارع الأّما شرقاً وغر
ريخ املدينة  ً. ينظر:  ، ومعامل املدينة لكعكي ٣/١٥٥ ، والوفاء١/٧٥احلارث غر

 .٤٦٧-٤٦٦، و٣/٤٦٢
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   )٢(.)١(]ُحَديلة[ومسجد بين  -
   .)٣(ومسجد بين دينار -
  .)٤(ومسجد بين حارثة -

   

                                                      
 يف (ب): جديبة. )١(
بن  ،بن عمرو ،هم بنو معاوية :ةلَ يْـ دَ : بنو حُ يب بن كعب)(مسجد أُ  مسجد بين ُحَديلة )٢(

يف بين  ،يف منازل بين النّجارهذا املسجد يقع كان بن اخلزرج.  ا ،بن النّجارا ،مالك
وجد له أثر سوى موضعه على يسار وال يُ  ،زيلبناه يف منازهلم. واملسجد اليوم قد أُ  ،حديلة

وم يع، وأمامها مظّلة، فهو اليالبق شرقي ثالجات املياه اليت ُوضعت يف ،الداخل إىل البقيع
وهو املوضع  ضاء، ويقع املسجد غريب مشهد عقيل، وأّمهات املؤمنني رضي هللا عنهّن،ف

ريخ  ،ودعا ألهل البقيع ،كثرياً، ووقف فيهملسو هيلع هللا ىلص الذي صّلى فيه النّيب  واستغفر هلم. ينظر: 
 .١٤٩- ١٤٨ص: للكعكي ، والدر املنثور ٣/١٣١، والوفاء ١/٦٤املدينة البن شّبة 

ب العنربيّ  ،: يقع يف منطقة الـُمَغْيَسلة اليوممسجد بين دينار )٣( ة وخلف احمللّ  ،ةجنويب 
حية اجلنوب الغريب، ويُعرف مبسجد الغسالنيامل لزاهدية من  أو مسجد املغيسلة  ،عروفة 

كان ملسو هيلع هللا ىلص وي أنّه  منازهلم، ورُ ار األدىن؛ ألنّه يفإىل ذلك، كما يُعرف مبسجد بين ديننسبة 
يكثر الصالة فيه. وقد قامت إدارة األوقاف بتحويل موضعه إىل مدرسة لتحفيظ القرآن، 

ريخ املدينة البن شّبة  مسه. ينظر:  التعريف ، و ١/٧٠وأُنشئ جبواره مسجد كبري ّمسي 
  .١٤٠ :، والدر املنثور ص١٥٣-٣/١٥٢، والوفاء ٢١٢-٢١١ص: 

من  ،بن مالك ،بن عمرو ،من بين احلارث :: بنو حارثة(املسرتاح) ثةمسجد بين حار  )٤(
على الشارع العام  يقع هذا املسجد على يسار السالك إىل أُُحد، ويطّل مباشرةً و األوس. 

 ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ  وُرِوَي أنّ  ارثة؛ ألنّه ُبِينَ يف منازهلم.(طريق سيد الشهداء). يُعرف مبسجد بين ح
قضى فيه يف شأن عبد الرمحن بن سهل (املقتول خبيرب)، أخي عبد هللا بن سهل، ابَين عّم 

يف  كان يسرتيحملسو هيلع هللا ىلص وتناقل أّن النّيب  ملا ورد ؛. ويُعرف مبسجد املسرتاحُحَويصة وُحمَيصة
رة شهداء ُأُحد ، ويصّلي فيه أثناء مموضعه  ٩/٧٥صحيح البخاري ينظر: . روره لز
 ، والوفاء٣٥٦-٢/٣٥٥هشام ، وسرية ابن ١/٦٦بن شّبة ريخ املدينة ال)، و ٧١٩٢رقم (

 .٢/٣٣٠ لكعكي، ومعامل املدينة ٣/١٤٩



 

      ٦١٦ 
 

   .)١(هلشْ ومسجد بين عبد األَ  -
   .)٢(ىلَ بْـ ومسجُد احلُ  -
  .)٣(بن زيد ةومسجد بين أمي -

                                                      
مسجد كان يف منازل بين عبد األشهل من األوس،  اقم):(وَ  لهَ شْ مسجد بين عبد األَ  )١(

ً مع شارع أيب ذّر  ،من اجلهة اجلنوبّيةومنطقته واقعة بني شارع املطار  والذي يتقاطع غر
صانع. ومعظم هذه ط املاملدينة املنّورة، وهناك خمطّ  ه أمانةُ عند املبىن القدمي الذي استأجرتْ 

طات معتمدة للسكن. وقد صّلى رسول هللا املنطقة اليوم أرض فضاء، وبعضها أصبح خمطّ 
هله بصالة النافلة يف بيتوهم. ينظر: سنن النسائي  وأمر أ ،صالة املغرب يف هذا املسجدملسو هيلع هللا ىلص 

ب: احلث على الصالة يف البيوت ( )، والوفاء ١٦٠٠) رقم (١٩٨/ ٣كتاب قيام الليل، 
 .٢٦٧- ٢/٢٦٢، ومعامل املدينة لكعكي ١٤٨- ٣/١٤٥
َلى )٢( وكان لبين احلبلى  ،بن سلول هم رهط عبد هللا بن ُأَيبِّ  :: بنو احلبلىمسجُد بين احلُبـْ

يف املنطقة اليت تشمل شرقي مسجد وآطام أقاموها يف منازهلم، وكانت منازهلم  ،حصون
ا (قباء، بدءاً من مغسلة الَقني  ن مع طريق وبستا أمام ِفلل محوده عند تقاطع شارع قر

جيدة)، ومتتّد  (املعروف بسيل أيب من جمرى وادي بطحان مّكة املدينة السريع) إىل الشرق
هذه املنازل لتشمل املنطقة الواقعة شرق وادي بطحان، وتستمّر حنو سافلة املدينة حّىت 

املاجشونّية (مزرعة الرفة وحديقة الشباب)، وبعد احلديقة تربة الُصعيب، وعلى بعد حوايل 
يد (الدائري املتوّسط)  –م إىل الشمال  ٢٠٠ ل تتداخل مناز  –من طريق األمري عبد ا

فاملسجد  مسجدهم، صّلى يفملسو هيلع هللا ىلص وروى ابن شّبة أّن النّيب بين احلبلى مع بين احلارث. 
املأثور ضمن هذه املنطقة، حمصور يف هذه اجلهة إّال أنّه جمهول العني اليوم. واآلطام مجع 

ع بيت مربّ  حبجارة، وكلّ  صن مبينّ حِ  القصر، وكلّ وهو : -  بضمة وبضمتني -  مطْ األُ 
ب: امليم،  القاموس احمليط، و ١/٦٤ريخ املدينة  ينظر: .طوموأُ  وجيمع على. حسطَّ مُ 

 ب: اهلمزة املعجم الوسيطو ، ١٦٣- ٣/١٦٢والوفاء ، ١٠٧٦ص:  فصل: اهلمزة
 .٤٤٧- ٣/٤٤٤ لكعكيومعامل املدينة ، ١/٢١
، بن بن مرّة ،بن عامر ،هم من بين قيس :دبنو أمّية بن زي :مسجد بين أمية بن زيد )٣(

ة الكربى لألوس. يقع مسجدهم يف هم أحد البطون الرئيسيّ  :ة بن مالكوبين مرّ  مالك.
ر املدينة)، فشرقي بئر العِ  ي ذكرمها يف آ هو  ،نهْ احلرّة شرقي بئر العهن يف الُغرس (اآل

آل أغاظافر جبوار مدارس السّيد شرقي بالد الغرس، وبالد الُغرس هي البالد العائدة لوقف 
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ا مدارس دار اهلجرة، وهناك توجد برِ عبد الباري الشاوي، وإىل جوارها الغَ  ئر يس اليت 
ة إىل جهة الشمال قليالً. وهو من املساجد املأثورة اليت الغرس يف شرقي مسجد قباء منحرف

زًال يف بينملسو هيلع هللا ىلص ورد أّن النّيب  أمّية بن زيد حني كان  صّلى فيها، وكان عمر بن اخلطّاب 
ينظر: صحيح البخاري  . ملسو هيلع هللا ىلصالنّيب  علسما  ؛يتناوب النزول إىل املدينة مع جاره من األنصار

ب: التناوب يف العلم كتا ريخ املدينة ٨٩رقم ( ١/٢٩ب العلم،  ، والتعريف ١/٦١)، و
 .٤٣٤- ٣/٤٣٠ لكعكي، ومعامل املدينة ١٦٨- ٣/١٦٦، والوفاء ٢١٥ص: 
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   .)١(ومسجد بين واقف -
   .)٢(مةثَ يْـ ومسجد يف دار سعد بن خَ  -
   .)٣(ةبَ وْ ومسجد تَـ  -

                                                      
 ،: كان يقع هذا املسجد يف حصن ومنازل بين واقف من األوسقفمسجد بين وا )١(

ب هللا عليهم يف ختلّ  فهم عن غزوة تبوك. رهط هالل بن أمّية الواقفي، أحد الثالثة الذين 
، وموضع كان موضعه يف قبلة مسجد الفضيخ  مسجد الفضيخ، وابتنوا أطماً  نزلوا عند

قّل من حصنهم يف العوايل، ي م من املسجد النبوّي يف اجلنوب منه، وبعده من  ٣٥٧٠قع 
يف اجلهة الغربّية من  م، كما يبعد احلصن عن امتداد شارع قباء املمتدّ  ٣٩٠بـــمسجد قباء 

لة ص:  ٢٣٠بـــاحلصن  ، ٢١٦، والتعريف ص: ١٥٢م. ينظر: أخبار املدينة البن ز
 .٢٦٤- ٣/٢٦٠ كيلكع، ومعامل املدينة ١٦٨-٣/١٦٦والوفاء 

َثمة )٢( يعترب هذا املسجد من املساجد املْأثورة اليت كانت : مسجد يف دار سعد بن َخيـْ
ملسو هيلع هللا ىلص وورد أّن النّيب  ، وغريمها.مسجد دار النابغةو ضمن البيوت، كمسجد مشربة أُّم إبراهيم، 

حني وصوله إىل قباء من ملسو هيلع هللا ىلص هلا النّيب وصّلى فيه، وهي الدار اليت نز  ،وجلس ،اضطجع
والصحن املكشوف داخل  ،هجرته. وقد أُدخلت كامل هذه الدار مع جزء من املسجد

 ،ومل يبق من الصحن املكشوف ،للمسجد سجد قباء عند ركن اجلنويب الغريبتوسعة م
ه واملسجد سوى ثالثة أمتار تقع خارج املسجد مالصقة جلدار املسجد اجلنويب قرب زاويت

ريخ املدينة ٢/٩٩اجلنوبّية الغربّية. ينظر: سرية ابن هشام  - ٢١٦، والتعريف ص:١/٧٥، 
 .٩٤و ،٨٧-٣/٨٦ لكعكي، ومعامل املدينة ٢١٧

با؛ ألّن جَ حْ : مسجد بين جُ منهاعرف هذا املسجد بعّدة ُمسمَّيات، : يُ مسجد تـَْوبَة )٣(
بطن من األوس.  ،ةفَ لْ با بن كُ جَ حْ بين جُ  :وهم ،دهموهو مسج ،املسجد يقع يف منازهلم

. وهذا املسجد من وما علمُت السبب يف تسميته مبسجد التوبةقال السمهودي: 

 ،فيه. ويقع يف منطقة العصبة، وهي املنطقة زراعية كبريةملسو هيلع هللا ىلص صالته  املساجد الذي وردتْ 
ن احلرّة، وموقعه اليوم داخل تقع يف اجلهة اجلنوبّية الغربّية من مسجد قباء على مرتفع م

قدو على الطريق الدائري الثاين (املعروف بطريق امللك عبد هللا) عن ميني سالكه  ،مزرعة 
لة ص:  ، ١٥٣قبل تقاطعه بطريق مّكة السريع (طريق اهلجرة). ينظر: أخبار املدينة البن ز

 .٢٢٧و ،٣/٢٢٠ لكعكيومعامل املدينة  ،٣/١٧٣والوفاء 
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   .)١(ومسجد بين أُنَيف -
   .)٢(ومسجد الَقَرَضة -
  .)٣(ْني ومسجد عند الشيخَ  -

                                                      
م بقّية : مسُّ (املصبِّح)أُنيف  مسجد بين )١( ّ ي مبسجد بين أنيف؛ ألنّه يف منازهلم، ويقال: إ

ملسو هيلع هللا ىلص من العماليق، وكانوا حلفاء لألوس. وّمسي مبسجد املصّبح أو الصبح؛ ملا ورد أّن النّيب 
ى فيه فيما كان يعود طلحة لّ صملسو هيلع هللا ىلص صّلى فيه الصبح لـمَّا جاء مهاجراً إىل املدينة، وورد أنّه 

على ظهر  ،جبوار مستودعات غسان ،. ويقع جنوب غرب مسجد قباءبن الرباء 
م. وهو من  ٣٨٨احلرّة، ويبعد عن مسجد قباء الواقع يف اجلهة الشمالّية الشرقّية من 

لة ص:  ء ، والوفا١٥٣املساجد اليت بناها عمر بن عبد العزيز. ينظر: أخبار املدينة البن ز
 .٢١٤، و٢١١، و٢٠٦/ ٤ لكعكيومعامل املدينة  ،٣/١٧٠
، ولعّل صوابه: الَقَرَصة،  كذا يف النسختني، ومل أجده مذكوراً يف كتاب التعريف مبا أنست اهلجرة )٢(

  .: ِضيعة لسعد بن معاذ الَقَرصة. وكما يف املصادر اآلتية
: أحد املساجد املأثورة اليت صّلى فيها وس)(لبين عبد األشهل من األ مسجد الَقَرَصةو

توّضأ وشرب منها، ملسو هيلع هللا ىلص وقد كانت جبواره بئر الَقرصة اليت ورد أّن النّيب ملسو هيلع هللا ىلص. رسول هللا 
وبصق فيها، وسقط فيها خامته، ونزع منها. وقد كانت هذه البئر يف منازل بين حارثة، يف 

زء املتداخل مع منازل بين عبد األشهل، يف مشال منازهلم. يقع املسجد على بُعد  اجل
ريق أيب ذّر، بعد النقل كيلومرتين من املسجد النبوّي يف اجتاه الشمال الشرقي على ط

ا املسجد اليوم بشارع ظهري بن رافع مشاًال، وشارع  اجلماعي. وميكن حتديد املنطقة اليت 
ً، أّما شرقاً، فيحّد لب، وشارع عبد هللا بن أيب بكر الصديق العباس بن عبد املط جنو

ً شارع سيد أيب ذّر الغّفاري  . املنطقة شارع سلمة بن سالمة، كما حيّد املنطقة غر
جة النفوس  لكن فيه (الَعْرصة)  ٩٣١-٣/٩٣٠، واملغامن ٢٥٥ينظر: حتقيق النصرة ص: 

-٢/٣٧٤املدينة لكعكي  ومعامل، ٣٤٨- ٣/٢٤٧، و١٤٩- ٣/١٤٨والوفاء لعني، 
  .٣٨٣، و٣٧٩- ٣٧٨، و٣٧٥

: يقع على يسار السالك للطريق العام قاصداً سيد الشهداء، مسجد عند الشيخني )٣(
طم الشيخني الذي نزل ويف جنوب مسجد املسرتاح. وقد أقيم هذا املسجد يف مكان أُ 

 ،والعشاء ،واملغرب ،العصرملسو هيلع هللا ىلص يقه ملعركة ُأحد، فصّلى وهو يف طر ملسو هيلع هللا ىلص عندها رسول هللا 
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فرّد الصغار الذين ال  ،واستعرض اجليشملسو هيلع هللا ىلص والفجر مع أصحابه، وفيه عسكر النّيب 
وقع، فسّمي املسجد مبسجد مها اُألطُمان كا جوار امل :يستطيعون القتال. والشيخني

د البدائع، ومسجد الشيخني، وقيل غري ذلك يف تسميته. ويُعرف هذا املسجد مبسج
 .وضع درعه فيه، مثّ لبسه بعد صالة الفجر ملسو هيلع هللا ىلص الدرع؛ ملا ذكر بعض املؤّرخون أّن النيبّ 

ريخ املدينة البن شّبة ي -٢/٣١٤ لكعكيومعامل املدينة  ،٣/١٦٤، والوفاء ١/٧٢نظر: 
٣١٥. 



 

      ٦٢١ 
 

   .)١(ومسجد العجوز، طمةومسجد بين خُ  -
   .)٢(ومسجد بين وائل -
)٣(اضة.يَّ ومسجد بين بَـ  -

  

                                                      
هم أبناء عبد هللا بن جشم بن  :ُخطمة: بين ومسجد العجوز ،مسجد بين ُخطمة )١(

وهم البطن الوحيدة لبين جشم بن مالك من األوس، وقد كانت منازهلم يف شرقي  ،مالك
لعوايل، ومتتّد حّىت شرقي منطقة املاجشُ  وحديقة  ،ّية عند بستان الرفهونِ مسجد الشمس 

فصّلى يف بيت  ، خطمةأتى بينملسو هيلع هللا ىلص . ورد أّن النّيب ، وتنانري النورة اليت هناكالشباب اليوم
ن شهد العقبة، مَّ ـقرب الرباء بن معرور، وكان مِ الذي عند  –وهي امرأة من ُسَليم  –العجوز 

، مثّ خرج بثلث ماله، وأمر بقربه أن يستقبل به الكعبة ملسو هيلع هللا ىلص وأوصى للنيبّ  ، قبل اهلجرةفتويفّ 
قّفها،  فجلس يف "،رعذَ "مضى إىل بئرهم  مثّ  ،منه، فصّلى يف مسجد بين خطمةملسو هيلع هللا ىلص 

ا هذان املسجدان املأثوران .وبصق فيها ،فتوضأ مشاًال بشارع  وميكن حصر املنطقة اليت 
ً بشارع العباس بن عبد هللا عبد هللا اخلطمي، وج السدي، وشارع أُّم مجيل بنت أيب بن نو

ً بشارع أمحد ب ن عبد الرمحن الشريازي. أخزم، وشرقاً بشارع الضحاك بن أيب جبرية، وغر
سليمان الرحيلي أّن مسجد بين خطمة، ومسجد العجوز مها مسجد واحد،  ورّجح أ.د.

ريخ مّكة البن شّبة  ، والتعريف ص: ٧٠، و١/٦٥تعّددت مناسبات تسمّيته. ينظر: 
ريخ طّيبة لد. الفايدي،  ،٣٢٤-٣/٣٢٣و ،٣/١٦٥)، والوفاء ٤مع تعليق رقم ( ٢١٨ و

 .٣٩٣، و٣٨٥- ٣/٣٨٤ ومعامل املدينة لكعكي
: مسجد بين وائل بن زيد بن قيس األوسي، أحد املساجد املأثورة مسجد بين وائل )٢(

رار.  ،صّلى فيها. وهذا املسجد يف جهة قباءملسو هيلع هللا ىلص اليت ورد أّن النّيب  قريب من مسجد الضِّ
ا املسجد بشارع عثمان بن عمرو بن ساج مشاًال، وشو  ارع عبد ميكن حتديد املنطقة اليت 

ً، كما ينحصر موقع املسجد شرقاً بطريق األمري عبد احملسن  احلميد بن أيب أويس جنو
هة الغربّية من شارع شبيب بن حممد اجلوجزء من شارع يوسف بن أيب بردة األشعري، ومن 

ريخ املدينة البن شّبة بن واسع. ي ومعامل  ،١٦٩- ٣/١٦٨، والوفاء ٧١- ١/٧٢٧٠نظر: 
 .٤٢٤و ،٣/٤٢٠ لكعكياملدينة 

 ،: بنو بياضة من بين جشم بن اخلزرج، وهم أحد بطون بين جشممسجد بين بـَيَّاضة )٣(
صّلى يف مسجدهم، وهو غريب مسجد ملسو هيلع هللا ىلص قد نزلوا احلرّة الغربّية يف املدينة، ورد أّن النّيب 

ريخ يف م ،وبين سامل يف احلرّة الغربّية ،قباء بني مسجد التوبة نطقة الكاتبّية حالّياً. ينظر: 
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، ٢٠٦عمدة األخبار للعباسي ص: و  ،١٦٥-٣/١٦٣، والوفاء ٦٤/ ١املدينة البن شّبة 
 .١٨٣-١٨٢، و١٧٩- ٣/١٧٨ لكعكيمعامل املدينة و 



 

      ٦٢٣ 
 

ا معملسو هيلع هللا ىلص  ساجد صّلى فيها النيبّ هؤالء امل كلّ  ا خبالف ما وجها روفة دون أعيا
ا معروفة فإنّ  قبلها،   )٢(. )١(أعيا

رٍ  قوله: [ َ   ]. )٣(َوِهَي َسْبُع آ

   :منها قال املطري: ش: 

  .)٤(سيْ رِ بئر أَ   -١

                                                      
، حمّقق كتاب التعريف مبا أنست اهلجرة من معامل دار سليمان الرحيلي شيخالقال  )١(

هذا يف حدود  : )٦حاشية رقم ( ٢٢١طري ص: م املتعليقاً هنا على كالاهلجرة 

وعّرف  ،د كثرياً منهافقد حدّ  -  مثل السمهودي - ، أّما من جاء بعده فمعلومات املؤلّ 
موقعها، وال يزال بعضها معروفاً إىل اآلن. كذلك أغفل املؤّلف ذكر بعض املساجد اليت 

سْ  لة...وقد نقل السمهودي  ت اهَ ذكرها ابن ز لة حوهلا اب مرو أخبار  :ينظر بن ز

لة ص:    .١٨٥-٣/١٣١، ووفاء الوفاء ١٦٣- ١٣٨املدينة البن ز
، مع حذف صاً ملخّ ( ٢٢١- ٢٠٥التعريف مبا أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة ص:  )٢(

  .كثري)
  بقوله: أبو اليمن بن الزين املراغيوقد نظمها  )٣(

َر النيبِّ بطيبة    ا سْبٌع مقاال بال َوْهنِ ف        إذا رُْمَت آ ُ   ِعدَّ
  "نِ هْ حاء" مع "العِ  " قل "بريةٌ صَّ كذا "بُ       ضاعة" ومة" و"بُ س "رُ " و"غرْ يسٌ رِ "أَ 

وذكر السمهودي حنو عشرين بئراً، واملشهورة منها هذه السبعة. ينظر: وفاء الوفاء 
٣٥٠- ٣/٣٤٨. 
لقرب من احلديقة الصغرية  ةمقابل، مسجد قباءغريب  البئرقع : ت(اخلامت)بئر َأرِيس  )٤( له 

 زيلتْ فقط، وكان عليها قّبة شاخمة يف اهلواء، وقد أُ  م ٣٨بــبعد عنه ت ،التابعة لسور املسجد
فء، وتُ بسبب توسعة مسجد قبا ، ملسو هيلع هللا ىلص شرب منها النيبّ  قدو ورة يف موضعه اآلن. وجد 

ّ  ؛ببئر اخلامت توُمسي عثمان بن من يد اخلليفة الراشدي  خامت النيبّ  ا وقع يتالبئر ال األ
وينسب بئر أريس  .ةجلنّ  عشرة من أصحابه الكرامر الرسول وهو املكان الذي بشّ  .انعفّ 

ظر: صحيح البخاري كتاب: . ين، كان يقال له: أَرِيسإىل رجل من اليهود امسه أريس



 

      ٦٢٤ 
 

   

                                                      

ب: ه )، وصحيح مسلم ٥٨٧٩رقم ( ٧/١٥٨ل جيعل نقش اخلامت ثالثة أسطر اللباس، 
ب: فضائل عثمان كتاب فضائل الصحا )، واملغامن املطابة ٢٤٠٣رقم ( ٤/١٨٦٨بة، 

 .٢٣٠- ٢٢٩، والدر املنثور ص: ٢٨٧- ٣/٢٨١، والوفاء ٦١٦- ٢/٦١٢



 

      ٦٢٥ 
 

   .)١(َغْرسٍ بئر  مثّ   
  .)٢( )الُبَضة(بئر  مثّ   -٢

                                                      
نبت، مصدر: َغرس الشجر. ينظر: املغامن ِسيل، أو الشجر الذي يـُْغرس لي: الفَ الَغْرس )١(

ب: السني، فصل: الغني ص: ٢/٦٤٨املطابة    .٥٦١، والقاموس احمليط 
ة إىل جهة الشمال قليًال وسط مزارع فمنحر  ،نبويّة، تقع شرقي مسجد قباء: بئر بئر َغْرسٍ و

أّما اليوم فهي جبوار مدارس الشيخ عبد قباء حنو نصف ميل،  بينها وبني مسجدوبساتني، 
لُغرسالباري الشاوي  . ، عند مسجد بين أمّية بن زيد. وتُعرف هذه البئر وما حوهلا 
 ، وصّب فيها عسًال،ويتوضأ منها ،ويستعذب له منها ،يشرب منهاملسو هيلع هللا ىلص وقد كان النّيب 

قد حصل، وكان أنس بن مالك يطلب ماءها ل منها و سَّ غَ طلب أن يُـ  ،ه الوفاةولـمَّا حضرتْ 
ملسو هيلع هللا ىلص ب: ما جاء يف غسل النّيب  ينظر: سنن ابن ماجه كتاب: اجلنائز،ملسو هيلع هللا ىلص. اتّباعاً بفعله 

ب: العني )، ١٤٦٨رقم ( ٢/٤٥١ )، واملغامن ٣٨٠٤رقم ( ٥/٥٠والثقات البن حّبان 
 .٢٣٩ص:  لكعكي، والدر املنثور ٦٤٩- ٢/٦٤٨
ا: ُبصَّة، كما يف التعريف ص: كذا يف النسخنت، ولعّل ص )٢( حيث ذكر البّصة،  ١٥٣وا

  ومل يذكر البضة.
ا من َبصَّ املاء بصا  - دةوفتح الصاد املشدّ  ،بضّم الباء – الُبصَّةو ّ وي َرَشَح. وإن رُ  :كأ

: إذا ملع وِبَصةً  ،ن َوَبَص، يَِبُص َوْبصاً فمِ  –كما هو املعروف بني أهل املدينة   –لتخفيف 
، والقاموس ٢/٦٢٠عطاين. ينظر: املغامن املطابة وبَّص يل من املال، أي: أ :وبرق، أو من

  .٣/٣٠١، والوفاء ٦٣٤ص: فصل: الواو ب: الصاد، احمليط 
ب العوايل من جهة البقيع يف طر (الكربى والصغرى)بئر الُبصَّة و يق العوايل، : تقع قرب 

ن البئرا وقد دخلتْ  ن اليوم ضمن مشروع وزارة احلّج واألوقاف "جممع البّصة والنشر ها
ي مبجّمع اجلزيرة. وموضع البئر الكربى أسفل النافورة الرئيسّية السكين التجاري" الذي مسُّ 

ّصة مة ضمن مشروع جممع البُ واملصمّ  ،ة على طريق الدائري األّول (شارع ستني)لَّ طمُ ـال
ّمع. كان رسول هللا  يت ملسو هيلع هللا ىلص والنشر. أّما البئر الصغرى، فقد صار موضعها أسفل مبىن ا

بئر البّصة يوم اجلمعة لـمَّا أتى أ سعيد ملسو هيلع هللا ىلص م، فجاء النّيب ، ويتعاهد عياهللشهداء وأبناءهما
رأسه ومراقة شعره يف الُبّصة، وقد اختلفوا يف أّي  اخلدري، فغسل فيها رأسه، وصّب غسالة

لة ص: ملسو هيلع هللا ىلص. البئرين اليت جاءها النّيب  ، والدر ٢١٤-٢١٣ينظر: أخبار املدينة البن ز
 .٢٤١املنثور ص: 



 

      ٦٢٦ 
 

   .)٢())١(ءَحا(بئر  مثّ   -٣
   .)٣(بئر ُبَضاَعة مثّ   -٤

                                                      
حية الشمالّية الشرقّية ،: تقع قدمياً خارج سور املدينةبئر َحاء )١( ها طيّ  ،قريبة منه من 

لدلو. كل، مربع الش لْت يف املسجد النبوّي الشريف وقد أزيلْت وأدخُيستخرج ماؤها 
ه الشمالّية من الداخل، بني الساريتَ قريب  ني الوسطى يف املسجد. وكانتْ ة جّداً من أبوا

، وكان ، وكانت أحّب أمواله إليهضمن بستان له ، هذه البئر أليب طلحة األنصاري
ً، وكان النّيب  فيشرب  ،ستسقى لهويُ  ،يدخل بسانه وينام فيه، ويستظلّ ملسو هيلع هللا ىلص ماؤها عذ

ـمنها. ول ، ]٩٢[آل عمران:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپچٱقوله تعاىل:  ا نزلتْ ـمَّ
ا أبو طلحة، فقّسمها يف أقاربهتص وبين عّمه. ينظر: صحيح البخاري كتاب:  ،ّدق 
ب: الزكاة على األقارب الز   .٢٣٥)، والدر املنثور ص: ١٤٦١رقم ( ٢/١١٩كاة، 
       يف (ب): حامت. )٢(
النبوّي جد عة إىل جهة الشمال الغريب من املس: تقع يف ميدان بضابئر ُبَضاَعة )٣(

 تقريباً، م ٣٠٠بنحو  بئر حاء وتبعد عن ،موضع فندق أنوار املدينة موفنبيك ،الشريف
ر ، يجِ رَ زْ د الساعدي اخلَ يْ سَ يب أُ ألَ  هذه البئر وكانتْ  ، وبنو ساعدة بين ساعدة يف د

بضاعة،  هذه البئر يف بستان . وقد كانتْ ْني يَـ وأيب دجانة اخلزرجِ  ،رهط سعد بن عبادة
اكان يُلقى يف ستمّد ماءها. وكانت يف َوْهَدة، وحوهلا ارتفاع، و ومنها ت حلوم  بستا

فيجريها املطر ونوحه إليها. وكان طوهلا يف عهد النّيب  الكالب، واحملائض، وَعِذر الناس،
م تقريباً) ومنها ذراعان (مرت تقريباً)  ٦٫٦ذراع وشرب ( ١١فما بعده من القرون: ملسو هيلع هللا ىلص 

ورد يف هذه البئر مجلة من األحاديث تقريباً). و  ٣٫٢٠ذرع (أ ٦راجحة ماء، وعرضها 
أ من بئر بضاعة أنتوضّ  ملسو هيلع هللا ىلص: ه قيل لرسول هللاأنّ حديث أيب سعيد اخلدري،  :منها ،النبويّة

املاُء َطهوٌر : ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل هللا  ؟-نتض وحلم الكالب والنَ يَ طرح فيها احلِ وهي بئر يُ  - 

ُسُه شيءٌ  بصق فيها، وكان إذا مرض املريُض، يُغَسل من ملسو هيلع هللا ىلص : أّن النّيب منها، وال يُنجِّ

ب: يف بئر ينظر: سنن أيب داود كتمائها، فكأّمنا ينشط من عقال، ويعاىف.  اب: الطهارة، 
، واملعجم الكبري  أيب سعيد اخلُدريِّ ) من حديث ٦٧- ٦٦رقم ( ٥١- ١/٤٨بضاعة 
الدر ، و ٣١٠- ٣/٣٠٣والوفاء  ،٦٢٥-٢/٦٢٣)، واملغامن ٥٨٥رقم ( ١٩/٢٦٣للطرباين 

 .١٨٦للشنقيطي ص:  الثمني



 

      ٦٢٧ 
 

  )٢(. )١(ةمَ بئر ُروْ  مثّ   -٥

ر املذكورة ستّ  قال:  من قول  معُيسما  ف اليوم إّال رَ عْ والسابعة ال تُـ  ،)٣(ةواآل

ّ العامّ    ، )٤(ا بئر َمجَلٍ ة إ
   

                                                      
شمال الوحدة الزراعّية يف ال تقع هذه البئر يف داخل مقرّ : ان)(عثمان بن عفّ  بئر ُرومة )١(

قرب جمرى وادي العقيق على شفريه،  ،، يف مشال حّي األزهريالغريب من املدينة املنّورة
عها لرومة الغفاري، وقد كانت هذه البئر من أعذب مياه  ،حفرها رجل من مزينة مثّ 

املسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا ، ولـمَّا َقِدم املهاجرون املدينة استنكروا املاء، فاملدينة َمْن : يف شْأ

َر ُروَمةَ  َر ُروَمَة ملسو هيلع هللا ىلص  ، وقال، فـََيُكوُن َدْلُوُه ِفيَها َكِدَالِء املُْسِلِمنيَ َيْشَرتِي بِئـْ َمْن َحيِْفْر بِئـْ

وُروي ، كغم تقريباً)  ١١٩ألف درهم ( ٤٠بــفاشرتاها عثمان بن عّفان  ،فـََلُه اجلَنَّةُ 

داخل مزرعة بئر عثمان  وجعلها وقفاً للمسلمني. وال تزال قائمةً درهم،  ألف ٢٠، وبــ٣٥بــ
ملدينة.  ،، تشرف على رعايتهاخلف خمّطط األزهري ا فرع وزارة الزراعة واملياه  هي وإدار

كانت تسقي لتـُبَّع   –يقال هلا: فكهة  –بئر قدمية جاهلّية،؛ ملا ُروي أّن امرة بين ُزَريق 
ينظر: منها، وتصري إليه مبائها لـمَّا َقِدم املدينة، ونزل قناة (وادي بسفح جبل ُأحد).  اليماين

، ٥/١٣ مناقب عثمان بن عفان :ب، و ٣/١٠٩ يف الشرب :بصحيح البخاري 
ريخ مّكة البن شبة  )، ٣٧٠٣رقم ( ٦٢٨-٥/٦٢٧مذي ، وسنن الرت ١/١٥٣و

، والوفاء ١/٣٠٠، ومعجم البلدان ١٠٤٠- ٣/١٠٣٩واالستيعاب البن عبد الّرب 
 .٢٣٧-٢٣٦والدر املنثور ص: ، ٣٣١- ٣/٣٢٤
، مع حذف صاً ملخّ ( ١٥٩- ١٤٩التعريف مبا أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة ص: )٢(

  كثري).
 .٦٣- ٥٧ص: أي: يف كتاب الدرة الثمينة البن النّجار  )٣(
ا مسّيت جبمل مات فيها، أو رجل امسه مجل َحَفرها. ورّجح بئر َمجَل )٤( ّ : حيتمل أ

لقرب من بئر أيب أيّوب األنصاري يف بين النّجار ا تقع  ّ شرقي املسجد  ،السمهودي أ
حية البقيع، بينما وصفها الفريوزآ ملناصع عند  ا تقع النبوّي يف موضع يُعرف  ّ دي 

 .٣/٣١٣، والوفاء ٦٢٩- ٢/٦٢٨ق، وهللا أعلم. ينظر: املغامن حية اجلرف يف آخر العقي



 

      ٦٢٨ 
 

ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ث أيب هريرة: أقبل رسولُ وال من ذكرها غري ما ورد يف حدي ،ومل نعلم أين هي
  .)١(لحنو بئر مجََ  نْ مِ 

عن  ،عن أبيه ،)٢(لة أيضاً فيها عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلموروى ابن زَ 
 ،إىل بئر مجلملسو هيلع هللا ىلص وأسامة بن زيد قاال: ذهب رسول هللا  ،عن عبد هللا ،)٣(عطاء بن يسار

                                                      
خاري يف  بمل أجد هذا اللفظ من رواية أيب هريرة. وهذا اللفظ متفق عليه، أخرجه ال )١(

ب: التيمم يف لم يف  )، ومس٣٣٧رقم ( ١/٧٥ احلضر إذا مل جيد املاء كتاب: التيمم، 
ب: التيمم كتاب  اجلَُهْيمِ وغرمها من حديث أيب  ،)٣٦٩رقم ( ١/٢٨١: احليض، 

م عليه فلم يرد عليه فسلّ  ،فلقيه رجل من حنو بئر مجل ملسو هيلع هللا ىلص أقبل النيبّ األنصاري، ولفظه: 
هذه  ذُكرتْ و  .عليه السالم ردّ  حىت أقبل على اجلدار، فمسح بوجهه ويديه، مثّ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ 

) من ٣٥١رقم ( ١/٢٣١ الرجل يسلم عليه وهو يبول :بالقّصة يف سنن ابن ماجه 
 من بئر اجلمل. ملسو هيلع هللا ىلص حديث أيب هريرة بدون ذكر إقباله 

وصفوان  ،وابن املنكدر ،أبيه :روى عن. موالهم بن أسلم العدويعبد الرمحن بن زيد  )٢(
 ، وغريهم. ضّعفوه،وابن عيينة ،ووكيع ،اقوعبد الرزّ  ،ابن وهب :وعنه، وغريهم. ليمبن س

 مثّ  :قلتُ  .أسامة :قال ؟إليك هم أحبّ أيّ  ،أمحد عن أوالد زيد سألتُ  :وقال أبو حامت

. توّيف تفسريله . و ذكر عبد الرمحن وضجع يف عبد الرمحن مثّ  ،عبد هللا :قال ؟من

رقم  ١/٦٢٨والكاشف )، ١١٠٥(رقم  ٥/٤٤١لكامل هـ. ينظر: ا ١٨٢سنة  
 ).٣٦١رقم ( ١٧٠- ٦/١٧٧)، والتهذيب ٣١٩٦(
 ،ثقة ملسو هيلع هللا ىلص موىل ميمونة زوج النيبّ  ،القاص ،أبو حممد املدين ،عطاء بن يسار اهلاليل )٣(

بت ،وأيب الدرداء ،أيب ذرّ  :روى عن. وعبادة ،صاحب مواعظ ،فاضل وأيب  ،وزيد بن 
كان   .وخلق ،وشريك بن أيب منر ،زيد بن أسلم :عنهو . ومجاعة ،وعبد هللا بن عباس ،هريرة

هـ. ينظر: الكاشف:  ١٠٣سنة  إلسكندرية توّيف  .من كبار التابعني وعلمائهم
 ).٤٠٠(رقم  ٧/٢١٧)، والتهذيب ٣٨٦رقم ( ٢/٢٥



 

      ٦٢٩ 
 

   نسأل بالالً حّىت  أُ فقلنا: ال نتوضّ  ،ودخل معه بالل ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فدخل رسولُ  ،معه وذهبنا
  .)١(ومسح على اخلفَِّني واِخلَمارملسو هيلع هللا ىلص أ رسول هللا فقال: توضّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  أ رسولُ كيف توضّ 

  رأيتُ  أينّ إّال  .وهللا أعلم ،ومل يذكر بئر مجل يف السبع املشهورات قال املطري: 

ة الثمينة يف أخبار الدرّ من  نسخةعلى  )٢(الشيخ أمني الدين بن عساكر حاشية خبطّ 

 ؛ينقص عن املشهور بئراً واحدة ،العدد مثالهما  )٣(ارجَّ الدين ابن النَّ  للشيخ حمبّ  املدينة
                                                      

ل )١( كتاب:   السنن الكربى للبيهقيويف  .٢١٥- ٢١٤ة ص: أخبار املدينة البن ز
ح ١٢٨٣رقم ( ١/٤٠٨الرخصة يف املسح على اخلفني  :بالطهارة،  ) عن بالل ابن ر
ه . ومل يذكر في واخلمار ،ومسح على اخلفني ،أتوضّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  رأيتُ  قال: ، 

عن  املسح على الناصية والعمامة :ببئر مجل. وأصله يف صحيح مسلم كتاب: الطهارة، 
 . مسح على اخلفني واخلمار ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أنّ أيضاً بلفظ:  بالل 

بن د من بن حماحلسَ  ،أيب الربكات ،بن زين األُمناء ،عبد الصمد بن عبد الوّهاب )٢(
. نزيل احلرم ،ث، أمُني الّدين، أَبُو الُيْمن الدمشقّي، الشافعيّ ، اإلمام الزاهد، احملدّ عساكر
حلرمَ ومجاعة. حدّ  ،جّده، ومن الشيخ املوفَّق :مسََِع من شث   من كتبه: .وكان ثقة ،ياءني 

فضل شهر وجزء يف  ،فضائل أم املؤمنني خدجية و ،اخللق الداثر واملقيم السائر

ملدينة  ٦٨٦سنة  توّيف و  ،من أربعني سنة اً فة حنو ة املشرّ انقطع مبكّ . رمضان هـ 

ريخ األسالم الشريفة لصالح الدين  ٣٣٠-٢/٣٢٨، فوات الوفيات ١٥/٥٧٢. ينظر: 
 .٥٩-٥٨حلظ األحلاظ البن فهد ص: ، و 

ن ابالدين  حممد بن حممود بن احلسن بن هبة هللا بن حماسن، أبو عبد هللا، حمبّ  )٣(
هــ  ٥٧٨ُولد سنة  يها.من أهل بغداد، مولده ووفاته ف، حافظ للحديث ،خ: مؤرّ ارالنجّ 

 :من كتبه سنة. ٢٧وغريها، واستمر يف رحلته  ،وفارس ،واحلجاز ،ومصر ،رحل إىل الشامو 
ريخ بغداد البن اخلطيبتراجم، و الكمال يف معرفة الرجال الدرة الثمينة يف ، وذيل 

ة سن  . تويفّ مناقب الشافعيو، القرى نزهة الورى يف أخبار أمّ و ،أخبار املدينة

- ٥٠٢ص: ، وطبقات احلّفاظ ١٣٤- ٢٣/١٣١هـ. ينظر: سري أعالم النبالء  ٦٤٣
 .٧/٨٦، واألعالم للزركلي ٥٠٣



 

      ٦٣٠ 
 

ع رَ زْ يُـ  ،لعالية )١(نِ هْ لعِ والسابعة امسها بئر ا ،سبعاملشهور ثور املأْ و  سّت، الـُمثبت ألنّ 
  . )٢(هلا اسم آخر مشهورة بهو  .وعندها سدرة ،عليها اليوم

لعوايل بئر العِ  قال املطري:    . هن هذه معروفة 

ر املدينة ومسَّاها يف دُ عدّ  رخيهلة يف وذكر ابن زَ  قال:  ور األنصار ة آ

هاملسو هيلع هللا ىلص  النيبّ  ونقل أنَّ  عرف اليوم منها ال يُ  ،ارب منهوش ،من بعضها أوتوضّ  ،أ
  )٤(.)٣(شيء

   

                                                      
ر املْأثورة، وتُعرف ببئر اليسرية، تقع يف منطقة  :(اليسرية)بئر الِعْهن  )١( هي من الآل

حة منقورة يف اجلبل، كانت تُعرف يف اجلاهلية العالية داخل مزرعة الِعهن، وهي بئر ملي
. وهي بئر بين أمية بن زيد من األنصار، والعهن اليسريةملسو هيلع هللا ىلص لعسرة فسّماها رسول هللا 

رك فيها، وكانت  ،وبصق فيهاوتوضأ  ،على هذه البئرملسو هيلع هللا ىلص منازهلم. وقد وقف النّيب  و
وموضعها اليوم يف مزرعة بح ماؤها من أعذب مياه املدينة. مياهها آنذاك عسرة، فأص

ريخ املديالعهن، وكان يستخدم ماؤها إىل وقت قريب ، ١/١٦١نة البن شّبة . ينظر: 
  .٣/٤٣٦لكعكي ومعامل املدينة ، ٣٤٨- ٣٤١و، ٣/١٦٧، والوفاء ٢/٦٤٧واملغامن 

 لعّله: اليسرية، كما سبق يف تعريفها. )٢(
 .٢٢٠- ٢١١ص:  أخبار املدينة )٣(
  .١٦٤- ١٦٣التعريف مبا أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة ص:   )٤(



 

      ٦٣١ 
 

َنِة ُكلََّما َدَخَل َأَحُدُهم اْلَمْسِجَد يْـ دِ مَ ـَألْهِل ال ][َكرَِه َماِلٍك  قوله: [

ْلَقْربِ  ،َوَخَرجَ  ِ ءِ ـنَّ قَاَل: َوإِ  .اْلُوُقوَف  )١(َما َذِلَك لِْلُغَرَ
 .[  

استحباب ذلك للقريب والصواب:  : حكام املساجدأقال الزركشي يف  ش:

 ،. ومن األدباً وغريبأ ،اً قريب ،)٢(عليه واردٍ  لكلّ عليه السالم  استحبّ  ملسو هيلع هللا ىلصه فإنّ  ،والغريب
  )٥(. )٤(د وفاتهعب)٣(عاملته بذلك مُ 

   

                                                      
 وحّجته . للقاضي إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي املالكياملبسوط يفقوله ورد  )١(

ملدينة، وال َمن قبلهم ِمن صدر األّمة فعل ذلك  فيه: أنّه مل يبلغه عن أحد من أهل الفقه 
 قٌ ففرْ  :قال الباجي.و وال يصلح آخر هذه األّمة إّال ما صلح أّوهلا  ألهل املدينة، قال: 

ء ء قصدوا لذلك ألنّ  ؛بني أهل املدينة والغر ا ،الغر مل يقصدوها  ،وأهل املدينة مقيمون 
كتاب   ينظر: سنن أيب داود .َال َجتَْعُلوا قـَْربِي ِعيداً ملسو هيلع هللا ىلص:  من أجل القرب والتسليم، وقال

رة القبور  ب: ز  الشفا بتعريف حقوق املصطفى)، ٢٠٤٢رقم: ( ٣/٣٨٥احلّج، 
، ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ١/٢٦٢ بن احلاجّ ال ، واملدخل٢/٨٨للقاضي عياض 

  .٤/١٥٣٧، وهداية السالك ١/٢٣٢، وجمموع الفتاوى البن تيمية ٤٣٩
)٢(  
 أ]./٦٩[ )٣(
سناد منقطع)، عن اإلمام مالك  ُروي )٤( مّيتاً، كحرمته  ملسو هيلع هللا ىلص: إّن حرمته وغريه(

، ٢٢٩- ١/٢٢٧، وجمموع الفتاوى البن تيمية ٢/٩٢حّياً. ينظر: الشفا للقاضي عياض 
 .١٥١٥-٤/١٥١٤، وهداية السالك ٧/٣٦٨وتفسري ابن كثري 

  .٢٧١إعالم الساجد ص:  )٥(



 

      ٦٣٢ 
 

َنُة َحَرمٌ  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النـََّيبِّ  قوله: [    .)١( ىل ثـَْورٍ إِ   َعْريٍ ْنيَ ا بَـ مَ  اْلَمِديـْ

ُرُه ِمْن َأْهِل ال )٢(مٍ ُن َسالَّ قَاَل أَبُو ُعبَـْيٍد اْلَقاِسُم بْ   .ةِ نَ ْلَمِديْـ  َجَبلٌ  رٌ يْـ عَ  :ِعْلمِ َوَغيـْ
َا َجَبالً يَقال لَهُ َفَال يـَْعِرُف َأْهُل اْلَمِديْـ  ،مَّا ثـَْورٌ َوأَ  َا( ،ثـَْورٌ  :َنِة ِ   .]  )٤(ِمبَكَّةَ  ثـَْورٌ  )٣()ِإمنَّ

ت البخاري كلّ  فقتْ اتّ  : شرح البخاريبن حجر يف قال احلافظ ا ش: ها روا

ام الثاين    .)٦(  اذَ كَ َما بـَْنيَ َعْريٍ ِإَىل    :بلفظ فرواه ،)٥(على إ

                                                      
ب: إمث من تربأ من مواليه كتاب: الفراأخرجه البخاري يف صحيحه،   )١(  ٨/١٥٤ئض، 

ب: فضل املدينة ٦٧٥٥رقم ( )، وكتاب: ١٣٧٠رقم ( ٢/٩٩٥)، ومسلم كتاب: احلّج، 
ب: حترمي توّيل العتيق غري مواليه  علي بن ) من حديث ١٣٧٠، رقم (٢/١١٤٧العتق، 

 . أيب طالب
لوالء، اخل ،األزدي ،القاسم بن سالَّم اهلروي )٢( : أبو عبيد ،البغدادي ،راسايناخلزاعي، 

حلديث واألدب والفقه. من أهل هراة. ولد  . ً وكان مؤدّ  هـ، ١٥٧سنة من كبار العلماء 
ل من عني سنة، وهو أوّ فه يف حنو أربيف غريب احلديث، ألّ  الغريب املصنف :كتبهمن  

، فضائل القرآنو ،أدب القاضيو، األجناس من كالم العرب، وف يف هذا الفنّ صنّ 

توّيف . من كتبه، وال أكثر فائدة مل يكتب الناس أصحّ وقال اجلاحظ:  وغريها من الفنون.

ذيب التهذيب  ،٢/٥اظ تذكرة احلفّ هـ. ينظر:  ٢٢٤مبّكة سنة    ،٧/٣١٥و
، واألعالم ١/٢٧٠، والطبقات الكربى للسبكي ٢١٧ص: ني ني واللغويّ لنحويّ وطبقات ا
 .٥/١٧٦للزركلي 

 يف (ب): وإّمنا. )٣(
 .٣١٦- ١/٣١٥ )ثور، كلمة: (غريب احلديث للقاسم بن سّالم )٤(
 أي: يف هذه الرواية يف كتاب: اجلزية من صحيحه. )٥(
رقم  ٤/١٠٠ وجوارهم واحدة ذّمة املسلمني ب:كتاب: اجلزية، صحيح البخاري،   )٦(
كتاب: فضائل اـمدينة، ،  َمِديَنُة َحَراٌم َما بـَْنيَ َعائٍِر ِإَىل َكَذاـال )، ورواه بلفظ: ٣١٧٢(

 غدر مثّ  ،إمث من عاهد :ب)، وكتاب: اجلزية، ١٨٧٠رقم ( ٣/٢٠ حرم املدينةب: 
 ).  ٣١٧٩رقم ( ٤/١٠٢



 

      ٦٣٣ 
 

مَ  إنّ  :فقيل ، ِإَىل ثـَْورٍ   :ووقع عند مسلم   .ف فيهقّ لِلتوَ  ؛ه عمداً البخاري أ

ا وأمّ  ،رياً أكثر رواة البخاري ذكروا عَ  :)٢(املطالعو، )١(املشارقوقال صاحب 
   .رك مكانه بياضاً ومنهم من ت ،اذَ كَ ــ عنه بفمنهم من كّىن  ،ثور

ملدينة عري :قول مصعب الزبريي ،فواألصل يف هذا التوقّ     .وال ثور ،ليس 

   )٣( .ووافقه على إنكار ثور ،ه عرياً غريُ  تَ بَ ثْـ وأَ 

ملدينةال معىن إلنكار عَ  :عياضالقاضي وقال  وقد  ،)٤(ه معروففإنّ  ؛ري 
   .)٦(ة شواهديف ذلك عدّ وأنشد أبو عبيد البكري  ،ه يف أشعارهمرُ كْ ذِ  )٥()جاء(

   .)٨(ل بقرب املدينة معروفبَ ري اسم جَ عَ  :ثلَّ ثَـ مُ ـاليف  )٧(دِ بن السيِّ اوقال  

                                                      
ب: ثور مشارق األنوار  )١( ، وينظر: ٣٩٠، و٢/١٠٨، و١/١٣٦للقاضي عياض، 

 .٤/٤٨٩اإلكمال شرح مسلم له 
 .٢/٧٩البن قرقول  مطالع األنوار )٢(
 .املراجعة نفسها مطالع األنوارو واإلكمال شرح مسلم،  ،مشارق األنوار )٣(
 .٤/٤٨٩اإلكمال املرجع  )٤(
 سقطت من (ب). )٥(
   :قول األحوص املدين الشاعر املشهور :منها )٦(

رها  فقلتُ    ظر فهل أنتَ  عريقفا  تشبّ    لعمرو تلك  عمرو 
 .٣/٩٨٤) عري( :معجم ما استعجم كلمةينظر: 

للغة واألدب. وُ الَبطَْليَـْوِسي، أبو حممد ،عبد هللا بن حممد بن السَّيِّد )٧( لد : من العلماء 
االقتضاب يف شرح أدب من كتبه: فيها. ونشأ  ،بطليوس يف األندلسهـ يف  ٤٤٤سنة 

يف  املثلثيف أصول الدين، و احلدائق، واملسائل واألجوبة، والكتاب البن قتيبة

هـ. ينظر: إنباه الرواة  ٥٢١ة  بلنسية سنتوّيف يف شرح املوطأاللغة، كمثلثات قطرب، و

 .٤/١٢٣، واألعالم للزركلي ٥٦- ٥٥ص: ، وبغية الوعاة ١٤٣- ٢/١٤١
 .٢/٢٦٨ب: حرف عني  ،ثاملثلّ  )٨(



 

      ٦٣٤ 
 

  :وثور مسالك ،ريعَ وقد سلك العلماء يف إنكار مصعب الزبريي لِ 

   .)١( دٍ حُ  أُ َىل إِ  رَ َعيْـ  ْنيَ ا بَـ مَ  أصل احلديث:  أنّ  :منها

ذ   .)٢(والطرباين ،عند أمحد اللفظ يف حديث عبد هللا بن سالم اوقد وقع 

ال  ،ري وثورمقدار ما بني عَ  :حيتمل أن يكون املراد :)٣(قول بن قدامة :منهاو
 ّ    .)٤()يف املدينة( أنفسهماما أ

   )٦(.)٥()ارجتاالً ( وثوراً  رياً  املدينة عَ ن بطريفَ يْ  اللذَ ْني اجلبلَ  ملسو هيلع هللا ىلص ى النيبُّ مسّ  أو
   

                                                      
 .١/٣١٥ )ثور، كلمة: (يف غريب احلديث،كما يب عبيد القاسم وهو قول أ )١(
 مل أقف على هذه الرواية عندهم. )٢(
قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقّي احلنبلي، أبو حممد، موّفق  عبد هللا بن حممد بن )٣(

بلس بفلسطني) سنة  لد يف مجاعيل: فقيه، من أكابر احلنابلة، وُ الدين هــ. ٥٤١(من قرى 
كّلها ،  عمدة الفقهو ،الكايفو ،املقنعوشرح به خمتصر اخلرقي،  املغين: من كتبه

. توّيف ابنيكتاب التوّ ، وويلذّم التأْ يف أصول الفقه، و روضة الناظريف الفقه، و

، وذيل طبقات ١٧٣-٢٢/١٦٥هـ. ينظر: سري أعالم النبالء  ٦٢٠ة يف دمشق سن 
 .٤/٦٧، واألعالم للزركلي ٣٢١-٣/٢٨١احلنابلة 

ملدينة. )٤(  يف (ب): 
  ، وهو أنسب.زاً جتوّ كذا يف النسختني وفتح الباري، ويف املغين:   )٥(
يئة قبل  :ارجتال اخلطبة والشعر، و ةيَّ وِ الكالم ابتدعه بال رَ هو  :لارجتاالو ابتداؤمها من غري 

االسم جلبل ثور حني ذكر  ابتدع هذاملسو هيلع هللا ىلص : أّن رسول هللا - وهللا أعلم  - واملراد هنا . ذلك
)، ر ج لمادة: ( ١١٩ينظر: خمتار الصحاح ص: حدود احلرم، ومل يكن ُيسّمى بذلك. 

 .١/٣٣٢ب: الراء املعجم الوسيط 
 .٣/٣٢٤املغين  )٦(



 

      ٦٣٥ 
 

جبل  رياً عَ  إنّ  :وقيل :قال مثّ  ،كالم أيب عبيد النهايةيف بن األثري اوحكى 

فكأنّه قال:  ،ةمكّ من وثور  ريٍ من املدينة مقدار ما بني عَ  )١(]مرَّ حَ [ :فيكون املراد ،ةمبكّ 
در ف املصصْ وَ وَ  ،على حذف املضاف ،مثل حترمي ما بني عري وثور مبّكةم من املدينة حرّ أُ 

   )٢(.احملذوف

ا إمّ  ،حيتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك :شرح مسلميف  وقال النووي

   )٣(.ا غريهوإمّ  ،دحِ أُ 

قد  :)٤()تبعه(بعد حكاية كالم أيب عبيد ومن  األحكامالطربي يف  وقال احملبّ 

عن  دٍ حُ أُ  )٧()اءذَ حِ  أنّ ( ،)٦(د عبد السالم البصريالعامل أبو حممّ  )٥()الفقيه(أخربين 
   .ثور :يقال له اً صغري  إىل ورائه جبالً  جاحناً  ،يساره

   

                                                      
ب: الثاء مع يف غريب احلديث واألثرواملثبت موافق ملا يف النهاية  .محرّ أُ ): أيف ( )١(  ،

 .٢٣٠- ١/٢٢٩الواو 
 .املرجع نفسهلنهاية يف غريب احلديث واألثر ا )٢(
 .٩/١٤٢ املنهاج شرح صحيح مسلم )٣(
 يف (ب): معه. )٤(
ا: الثقة )٥(  وفتح الباري. ،٥/٨١ كما يف غاية األحكام  ،كذا يف النسختني، ولعّل صوا
 ،البصري ،د املضريعفيف الدين أبو حممّ ، عبد السالم بن حممد بن مزروع بن أمحد )٦(

لبصرة سنة وُ ، ثاإلمام احملدّ  ،احلنبلي ملدينة أكثر عمرهو  هــ، ٦٢٥لد   وحجّ  ،جاور 
مسند أيب داود رئ عليه وقُ  ،قصده الناس للسماع عليه، له نظم .ة متواليةأربعني حجّ 

لوفيات ــ. ينظر: ه ٦٩٦سنة   تويفّ . الطيالسي ريخ اإلسالم و  ،١٨/٢٦٤الوايف 

 .١/٤٤٩جممع اآلداب ، و ١٥/٨٤٠
 بياض يف (ب). )٧(
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العارفني بتلك األرض وما فيها من  ؤاله عنه لطوائف من العربسُ  رَ ه تكرَّ وأخرب أنّ 
   .على ذلك )١(وتواردوا ،ذلك اجلبل امسه ثور أخرب أنَّ  فكلٌّ  ،اجلبال

 ؛علم أكابر العلماء بهعدم  وأنّ  ،ذكر ثور يف احلديث صحيح فعلمنا أنّ  :قال
   .وعدم حبثهم عنه ،لعدم شهرته

   )٢(.وهذه فائدة جليلة :قال

حكى لنا شيخنا اإلمام أبو حممد عبد : شرحهيف  )٣(القطب احلليبّ  وقال
ه كان معَ ، و ا رجع إىل املدينةفلمَّ  ،إىل العراق ه خرج رسوالً وع البصري أنّ رُ زْ السالم بن مَ 

   .واجلبال كان يذكر األماكنف ،دليل

هذا  :فقال ،ه عنهفسأل ،صغري )٥()لبْ جَ (إذا بقربه  ،حدإىل أُ )٤(ا وصلنا فلمَّ  :قال
   .ى ثوراً سمَّ يُ 

   .ة الروايةصحّ  فعلمتُ  :قال

 أهل املدينة ينقلون عن سلفهم أنّ  فَ لَ خَ  أنّ  :ريخ املدينةيف وذكر املراغي 

   .ى ثوراً مَّ سَ ير يُ وِ دْ مرة بتَ إىل احل صغرياً  من جهة الشمال جبالً  حدٍ أُ  فَ لْ خَ 
                                                      

من غري  ،يرد بلفظ واحد ،والشاعران اتفقا يف معىن واحد .وردوه معاً  ،القوم املاء :توارد )١(
ب: الواو وال مساع ،أخذ  .٢/١٠٢٤. املعجم الوسيط 

 ).٩١٣١رقم ( ٥/٨١ب: ذكر حترمي صيد املدينة وقطع شجرهه  ،حكامغاية األ )٢(
 .، احلافظاملصريّ  مثّ  أبو علي احلليبّ  ،النور بن منري، قطب الدين الكرمي بن عبد عبد )٣(
 اإلملاماختصر ، و العايل والنازل :وكتب. بلغ شيوخه األلفو  ،هـ ٦٦٤لد سنة وُ 

وشرع يف  لعبد الغين املقدسي، خمتصر سرية النيب وسرية أصحابه العشرةوشرح  ،رهفحرّ 

هـ. ينظر: طبقات  ٧٣٥سنة  . توّيف ض منه النصفبيّ  ،الً مطوّ  شرح البخاري

 .٥٢٣اظ ص: احلفّ 
 /أ].٧٠[ )٤(
 يف (ب): جبيل. )٥(
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ملشاهَ قتُ وقد حتقّ  :قال    )١(.ةدَ ه 

 طَ لِ ه غَ ألنَّ  ؛م اسم اجلبل عمداً هَ بْـ أَ  )٣()البخاري( نَّ أ :)٢(نيبن التِّ اا قول وأمّ  قال:
امُ  ،منه لطٌ خَ فهو   )٦(. )٥(اهفسمّ  )٤(ةزيَ قد أخرجه يف اجلِ و  ،هتِ اوَ بعض رِ  يفه بل إ

  انتهى.

ر كْ نَّ ذِ أ )٧(املازريو  ،ل كالم أيب عبيدقْ بعد نَـ  ريخ املدينةطري يف وقال امل  

   ،هِ حد من مشاليِّ خلف جبل أُ  ،بلى: ةثوراً مبكّ  ألنّ  ؛َثوٍر ُهَنا َوْهٌم من الراوي
   

                                                      
 أّن فائدة اخلالف: أّن ُأحداً من احلرم. وذكر . ٣٣٩حتقيق النصرة ص:  )١(
بت الصفاقسي عبد الواحد بن عمر )٢( املشهور ، املالكي، التونسي ،بن عبد الواحد بن 

اخلرب الفصيح  :اهالكتاب املشهور يف شرح صحيح البخاري مسّ له  .أبو حممد ،بن التني

شجرة . ينظر: بصفاقس ـه ٦١١سنة   تويفّ . اجلامع لفوائد مسند البخاري الصحيح

هدية و  ،١٨٨ص: ، ونيل االبتهاج على هامش الديباج املذهب ١٦٨ ص: ةالنور الزكيّ 
 .١/٥٤٦ كشف الظنون،  ١/٦٣٠العارفني 

 بياض يف (ب). )٣(
مه يف كتاب: اجلزية، كما ، أ من مواليهإمث من تربّ  :ببل يف كتاب: الفرائض،  )٤( وأ

 تقّدم
 سبق خترجيه. )٥(
  (مع حذف). ١٧٨-٥/١٧٦فتح الباري   )٦(
ة. ث، من فقهاء املالكيّ حمدّ : حممد بن علي بن عمر التَِّميمي املازري، أبو عبد هللا )٧(

يف  املعلم بفوائد مسلم :من كتبههـ.  ٤٥٣سنة لد وُ نسبته إىل (مازر) جبزيرة صقّلّية. 

على اإلحياء للغزايل،  يف الردّ  الكشف واإلنباءيف الفروع، و التلقنيو، احلديث

عالم سري أ. ينظر: هـ ٥٣٦سنة  ملهدية . توّيف إيضاح احملصول يف األصولو

األعالم للزركلي و ، ٢٥٢- ٢/٢٥٠الديباج يف املذهب و ، ١٠٧-٢٠/١٠٤ النبالء
٦/٢٧٧. 
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        فاً عن سلٍف. لَ املدينة خَ  ه أهلُ عرفُ يَ  ،ى ثوراً ٌر ُيسمَّ ل صغري ُمدوّ بَ جَ  )١()حتته(

، َزريوال املا ، ُعبيدٍ هذا مل يبلغ أ ولعلّ  ومها حدُّ احلرم كما نُقل، ،هوَعْري شرقيّ 
ِه اخلَلُف عن السلف  ولو مل يكن معروفاً،   )٢(.مل ُيَسمِّ

ذِكر ثوٍر هنا  ما قاله أبو ُعبيٍد وغريُُه ِمن أنَّ  : القاموسوقال صاحب 

  )٣(.الصواَب: " إىل ُأحٍد " غري جّيٍد  وأنّ  ،تصحيفٌ 

 )٤(نبجىحممد املأ  مسعتُ قال شيخنا:  للزركشي:  أحكام املساجد ويف

ملدينة احملبّ  يقول: إنّ    .هتُ دْ دَّ ة وحَ ه غري مرّ رأيتُ  ،الطربي قال: ثور جبل 

ملدينةمَّ ـول قوت قول بعضهم: ليس  ا َجَبٌل يُـ َمق على وال ،ا ذكر  َ رَ عْ رب  َحدف 
ملدينة.فإنّ ، أّما َعري :قال، ْني َـ ن االمسيْ هذَ    )٥(ه َجَبٌل مشهور 

   :)٦(بن تيميةا اإلمام تقي الدينوقال 

                                                      
 يف (ب): حتت. )١(
 .١٨٢التعريف ص:  )٢(
ب: الثاء، فصل: اجليم، ص:  )٣(  .٣٦٠القاموس احمليط، 
ص:  ويف إعالم الساجدوال ضبطه، ضح يل من النسختني اسم هذا الشيخ، مل يتّ  )٤(

 .لشيخ حممداً أ املليحىا ومسعتُ  : ٢٢٨
 )،عري(، كلمة: ينظر: معجم البلدان لهو . ٩١للياقوت ص:  وضعاً واملفرتق املشرتك )٥(

٤/١٧٢. 
 ،النمريي ،بن عبد هللا بن أيب القاسم اخلضرد بن عبد احلليم بن عبد السالم أمح )٦(

لد : اإلمام، شيخ اإلسالم. وُ احلنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية ،الدمشقيّ  ،ايناحلرّ 
فوات ا تصانيفه ففي فنبغ واشتهر. أمّ  ،ل به أبوه إىل دمشقوحتوّ هـ،  ٦٦١سنة ان يف حرّ 

ّ  :الوفيات اجلمع بني النقل و ،اإلميان، والفتاوى: د، منهاجملّ  ٣٠٠ا تبلغ أ

الواسطة بني و ،الفرقان بني أولياء هللا وأولياء الشيطانو ،منهاج السنةو، والعقل
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يف  هـ ٧٢٨سنة  . توّيف السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ،واخللق احلقّ 

، والدرر الكامنة ٤/٤٩٣ ذيل طبقات احلنابلة، و ١/٧٤يات دمشق. ينظر: فوات الوف
 .١/١٤٤، واألعالم للزركلي ١٨٦- ١/١٦٨
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حية ُأحد وثورٌ  ،- وهو احلمار -العري  )١()يشبه( ،عند امليقات بلٌ جَ  عريٌ   ،جبل من 
   )٣(.)٢(ةجبل ثور الذي مبكّ غري وهو 

د عدم على توهيم الرواة مبجرَّ  )٤()اإلقدام(رين: ال ينبغي خّ وقال بعض املتأَ 
ها كثري من الناس ال يعلمُ  )٥()أو( ،هاى أمساؤُ سَ نْ أو تُـ  ،من األمساء تتغريَّ  كثرياً   العرفان، فإنّ 
 ،)٦(يفةمن ذي احلُلَ  ملسو هيلع هللا ىلص يف إحرام النيبّ  أال ترى احلديث املشهورَ  ،ةِ نَ األزمِ  لِ عتبار تطاوُ 

                                                      
 يف (ب): شبه. )١(
 .٢٨، ومنسك األمام ابن تيمية للحّج والعمرة ص: ٢٦/١١٧ جمموع الفتاوى )٢(
كما أشار إليه املصّنف ،  ور بني العلماء قدمياً وحديثاً ف حول حتديد جبل ثدار خال )٣(

، والعياشي يف املدينة ١/٢٦٩السمهودي يف وفاء الوفاء . ويظهر ذلك مـمَّا ذكره 
هو  اً:انتهى إىل أن ثور فقد عرض لألقوال القدامى، مثّ  ٤٩٤بني املاضي واحلاضر ص: 

بع إل ،اجلبل الصغري الذي يف شرقي ُأحد ب لقمان وعليه خزان ماء  دارة العني عند 
شيخ محّاد األنصاري، والشيخ ال :وهم –وعة من العلماء والباحثني مجملِ الزرقاء، وقد تبّني 

 رمحهم والدكتور مرزوق بن هياس الزهراين ،، والدكتور عبد العزيز قارية عمر حممد فالت
ما ذهب إليه العياشي  -هللا ال ينطبق على  من خالل البحث النظري والتطبيقي أن ّ

ل ثور هو املعروف عند كبار ولد حممد جبمل جب أنّ  :واقع النصوص واملشاهد، وظهر هلم
أو حذاءه من يساره جاحناً إىل ورائه يشبه  ،وهو جبل صغري مدّور مشايل ُأحد ،اقات)(الدقّ 

ه الوادي من الشمال، وطريق اخلليل من وحيدّ  ،الثور، ويقع على ضفاف وادي النقمى
ومها  افيه والزبريقريب من بستان الص ،ي من جنوبهالغرب، ويف مصلحة الصرف الصحّ 

لدو ، ٤٩٩، وينظر ذلك جملة املنهل العدد : موجودان إىل اآلن هـ ١٤١٢الربيعان  ٥٤: ا
 . ٧٨- ٧٦ص: 

 سقطت من (ب). )٤(
 يف (ب): و. )٥(
من  :بكتاب: احلّج، ما روى البخاري يف صحيحه،   احلديث املشهور، هوىل إيشري  )٦(

 أنس بن مالك ) من حديث ١٥٤٦م (رق ٢/١٣٨،  أصبحت بذي احلليفة حىتَّ 

 أصبح بذي ت حىتَّ  ، مثّ ، وبذي احلليفة ركعتنيملدينة أربعاً ملسو هيلع هللا ىلص  ى النيبّ صلّ  قال: 

 أي: أحرم.  ا ركب راحلته واستوت به أهلَّ احلليفة، فلمَّ 
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، وكذلك يّ ر علببئْ  مشهوراً  يقهذا االسم اآلن وب يَ سِ نُ  مثّ  ،وهي ميقات إحرام املدينة
 عرفال يكاد يُ ، وهو ق به نسك عظيمٌ ، وهو يتعلّ )١(لفةزدَ آخر مُ  ريٌ صغِ  لٌ بَ ح جَ زَ ة، قُـ مبكّ 

بل  ،هن يعرفُ فلم أجد مَ  ،على ذلك رصتُ ولقد حَ  ،ةه كثري من أهل مكّ هناك، وال يعرفُ 
 ،)٣(انِ مَ زِ أْ مَ ـ عنه. وكذلك الخَرب هناك فلم أُ  سألتُ  ،)٢(حطَ بْ وما هو أشهر منه، وهو األَ 

رووادي حمَُ  به مع تطاول  كِ املناسِ  قِ وتعلُّ  ،ر الناس إليههذا مع تكرُّ  هلَ وغريه، فإذا جُ  )٤(سِّ
   ؟ك بغريهفما ظنّ  ،ةِ األزمن

                                                      
  ، يقع بوسط املزدلفة، سم جبل صغريمهملة: ا ّم القاف، وفتح الزاي، وحاءبض :قـَُزح )١(

وهو موقف قريش يف اجلاهلية إذ  ، وهو املوضع الذي كانت تُوقد فيه النريان يف اجلاهلّية
)، والقرى ص: ٩٩٥رقم ( ٢/٧٩٨بعرفة. ينظر: أخبار مّكة لألزرقي كانت ال تقف 

، ٧/١٣٧٩، ومعجم معامل احلجاز ٢٥٥-٢٥٤، ومعجم املعامل اجلغرافّية ص: ٤١٩
 . ٢٠٩و ١٨٦وقاموس احلّج والعمرة ص: 

 يت تعريفه الحقاً عند تعريف احملّصب.ْ  )٢(
ْ الـَمْأزَِمانِ  )٣( يت املزدلفة من : مثىن مأزم، وهو طريق الضّيق بني اجلبلني وحنوه، وهو طريق 

وا منه، كانوا يف املزدلفة، وهي املزدلفة إّال معه، فإذا أفضّ ال يدفع الناس ليلة  جهة عرفة
له ثالثة  سميان األخشبني، ومها غري أخشيب مّكة ومىن، وقد ُعبِّد اليوم، وجعلتْ ع، يُ مجَْ 

لقار، أحدمها للمشاة فقط، يفصلهما عن طريق السّيارات شبك مينع مسارات معبّ  دات 
لسّيارات، ومسارات لل مني على مىن عند زِ سّيارات، وقد يطلق اسم املأْ اختالط الناس 
املطينة، أو املظلمة. ينظر: معامل مّكة التارخيّية  :العقبة لضيق املكان، ويقال هلذه الطريق

 .٢/١٩٣، وأخبار مّكة لألزرقي ٢٤٢-٢٤١ص: 
ر )٤( هو واٍد  أيضاً، وآخره راء:: بضّم امليم، وفتح احلاء املهملة، وتشديد السني املهملة ُحمَسِّ

 ْ ويذهب إىل وادي ُعَرنة، فإذا  ،ة لثَبري األعظم من طرف (ثـََقَبة)يت من اجلهة الشرقيّ صغري 
ً، وميّر سيله عند عني اُحلَسينية قبل أن مّر بني ِمًىن ومزدلفة كان احلّد بينهما، فيتّ  جه جنو

ودية املفاجر ا ً واحداً يصّب يف ُعَرنة وهو قبل ذلك خيتلط  وقد ُعِمر  .لثالثة، فتصري واد
مبحّسر زراعة وال عمران، واملعروف منه  اليوم اجتماعها فصار حّياً من أحياء مّكة. ليستْ 

للعاّمة ما ميّر فيه احلاّج بني مزدلفة ومىن، وله عالمات هناك منصوبة، وكثري من الناس 
إذا وصلوا بطن وادي إبراهيم.  يركضون حّىت جيتازوه، كما يركضون بني الصفا واملروة،



 

      ٦٤٢ 
 

   

                                                      

ر ، يوضع فيه ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا  "،لمـُهلَّ ـال" :ىويسمّ  "،وادي النار" :ويسّمى ُحمسِّ
املوضع الذي وهو  راحلته، أي: حيثها على العدو. وكان عمر رضي هللا عنه يفعل كذلك.

ب: حّجة النيبّ اإلسراع فيه ينظر:  يستحبّ   ملسو هيلع هللا ىلص صحيح مسلم من حديث جابر الطويل 
معامل مّكة التارخيّية للبالدي ص: ، و ١/٤٠٨)، وشفاء الغرام ١٢١٨رقم ( ٢/٨٨٦

٢٤٩-٢٤٨ . 



 

      ٦٤٣ 
 

حدمها وفيُ  ،أو أكثر ،امسانِ  شيءفقد يكون لل ،وأَيضاً  ون به دُ  )١()رُ هِ يشتَ (عرف 
َ  رَ كِ ذُ اآلخر، ف ، دٌ ر احلرام، وهو شيء واحِ ح، واملشعَ زَ كما يقال: قُـ   ،يهِ امسَ  دِ حَ يف احلديث 

ل بَ وجَ  ،)٤(لَال وكما يقال: أَ  ،)٣(واألبطحُ  ،بُ صَّ حَ مُ ــوال ،)٢()عمجَُ (و ،ةلفَ زدَ وكما يقال: مُ 
  )٥(.عرفات

                                                      
 يف (ب): فُشِهَر. )١(
، كما هو معروف. مسيْت املزدلفة بذلك ضبطه يف (أ)، ولعّل صوابه: َمجْعكذا  )٢(

ريخ مّكة املكّرمة ص:   .١٠٢الجتماع الناس فيها. ينظر: 
 ،: بضّم امليم، وفتح احلاء املهملة، وتشديد الصاد املهملة أيضاً مع الكسربُ صِّ حَ مُ ــلا )٣(

لفتح، مثّ موحّ  دة حتتية: اسم املكان مّتسع بني مّكة ومىن، وهو إىل مىن أقرب بني ويروى 
نانة، يف بين كِ اجلبلني إىل مقربة أهل مّكة، ويقال له: البطحاء، واملعّرس، واألبطح، وخَ 

فيه. ورّجح البالدي  –وهي صغار احلصى  –ى هذا املكان احملّصب الجتماع احلصباء ومسّ 
أّن احملّصب هو املكان الذي تنتظم فيه اجلمرات الثالث، فهو خيّصص من مىن  

 حملّصب، ومىن تشمل احملّصب وخيف بين كنانة، حيث مسجد اخليف من مىن.
: األبطح، وإذا املكان قلتَ  فإذا أردتَ  : مسيل فيه واسع، فيه دقاق احلصى،حطَ بْ األَ و

، ملسو هيلع هللا ىلصأّن النّيب  : : البطحاء. روى مسلم من حديث ابن عمر البقعة قلتَ  أردتَ 

ب: استحباب ، كانوا ينزلون األبطح وأ بكر، وعمر  . ينظر: صحيح مسلم 

)، ٩١٩رقم ( ٧٤٤-٢/٧٤٢)، وأخبار مّكة لألزرقي ١٣١٠، رقم (٢/٩٥١الطواف 
 .١/٢٨٣عامل اجلغرافّية يف السرية النبويَّة ومعجم امل

بل رمل عن ميني اإلمام جاب: جبل بعرفات، أو تَ اب وكِ حَ لفتح: كسِ ، َأالَّ وَأالل  )٤(
من قال: اِإلّل، كاخلّل. فاألّول ليس امساً لعرفات: كما قال املصّنف، وإمنّا هو  مَ هِ وَ بعرفة، وَ 

) ١، وتعليق حمّققي إعالم الساجد رقم (٩٦٢القاموس احمليط ص:  اسم ملوضع. ينظر:
 .٢٢٩ص: 

حكام املساجد ص:   )٥(   .٢٢٩-٢٢٧إعالم الساجد 



 

      ٦٤٤ 
 

ْلُمَحاَفظَِة َعَلى الصَّ تَـ ْن ي أَ غِ بَ فـَيَـنْـ  قوله: [ ِ َالِة ِفيَما َكاَن يف َعْهِد ْعَتِين 
 َِّ ي َهَذا أْفَضُل ِيف َمْسِجدِ  َصَالةٌ  :ِذْكُرهُ  قَ بَ الَِّذي سَ الصَِّحيَح فَِإنَّ اْحلَِديَث  ؛ملسو هيلع هللا ىلص ا

ا يـَتَـَناوَ  ،املََساِجدِ  نِ مِ  اهُ وَ ا سِ مَ يْ فِ  ْلِف َصَالةٍ ِمْن أَ    .] ملسو هيلع هللا ىلصزََمِنِه  ُل َما َكاَن ِيف إمنَّ

ع مسجد النيبّ  : ل السكينةتنزّ بكي يف قال الس ش: ا  عمّ ملسو هيلع هللا ىلص  اختلفو إذا ُوسِّ

   ؟ملسو هيلع هللا ىلصلقدر الذي كان يف زمنه  هذه الفضيلة له أو ختتصّ  هل تثبتُ  ،كان عليه

    اذَ ي هَ دِ جِ سْ مَ   :لإلشارة إليه بقوله؛ )٢(ن رأى االختصاص النوويّ مّ ـوم

كما ،  فهو مسجده ،عسّ وُ ع مهما سّ ه لو وُ وأنّ  ،)٣(ورأى مجاعة عدم االختصاص
بتة له فإنّ  ،عة إذا وسّ يف مسجد مكّ    )٤(. تلك الفضيلة 

                                                      
 ]./أ٧١[ )١(
موع شرح املهّذب  )٢( . ٤٦٧-٤٦٦، ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ٨/٢٧٧ينظر: ا

وابن مفلح، وابن حجر ووافق النووي يف يف االختصاص ابن عقيل احلنبلي، وابن اجلوزي، 
اآلداب الشرعية واملنح  اهليتمي، وغريهم. وقد ُروي عن اإلمام أمحد التوّقف يف ذلك. ينظر:

، وحاشية ابن حجر ٢٤٦-٢٤٥حتفة الراكع والساجد ص: ، و ٣/٤٢٩البن مفلح  املرعية
 .١/٥٠٢ شرح منتهى اإلرادات، ٥٨٧على اإليضاح ص: 

ية، وابن رجب، وابن مجاعة، واملرداوي. وقد قيل: إنّه كمحّب الدين الطربي، وابن تيم )٣(
ال يُعلم عن السلف يف ذلك خالف. وهو مذهب احلنفّية، واملالكّية، بل عند املالكية أّن 

املعونة على أفضل من الصالة يف املسجد احلرام. ينظر: ملسو هيلع هللا ىلص الصالة يف مسجد رسول هللا 
، والذخرية للقرايف ٦٨١قرى ص: ، والقرى لقاصد أّم ال١/١٧٤٣ مذهب عامل املدينة

، وفتح الباري شرح البخاري البن رجب ١٥٢٣- ٤/١٥٢٢، وهداية السالك ٥/٣٨١
شرح زروق على منت الرسالة البن ، و ٢٤٦-٢٤٥، وحتفة الراكع والساجد ص: ٣/٢٩١

، ٥٨٧اشية ابن حجر على اإليضاح ص: ، وح٧/٥٨٣، واإلنصاف ٢/٩٩٢أيب زيد 
، وإرشاد الساري إىل ١/٤٢٧، وحاشية ابن عابدين ١/٥٠٢ شرح منتهى اإلرادات

 .٧٢٦مناسك املال علي القاري ص: 
 .١/٢٧٧فتاوى السبكي  )٤(



 

      ٦٤٥ 
 

ه عن ابن عمر قال: زاد عمر بن ار بسندوقد ذكر ابن النجّ  قال الزركشي: 

هللا  رسولِ  ان مسجدَ كَ   ،)١(ةانَ بَّ بلغ اجلَ   فيه حىتَّ َ دْ قال: لو زِ املسجد و اب يف طّ اخل
   )٢(.ملسو هيلع هللا ىلص

ِإىل  دِ جِ سْ مَ ـال ِينَ بُ  وْ لَ : ملسو هيلع هللا ىلص هريرة قال: قال رسول هللا عن أيب وروى أَيضاً 

  )٤(.)٣( يدِ جِ سْ مَ  انَ كَ   ،اءعَ نْـ صَ 

                                                      
 ى غالباً املصلَّ  ألنّ  ؛على املقربة قتْ لَ طِ ورمبا أُ  ،ى يف الصحراءهي املصلَّ و  :لغةً  انةاجلَبَّ  )١(

)، ج ب نمادة: ( ١/٩١املصباح املنري ينظر: موضع شامي املدينة.  وهو. تكون يف املقربة
 .٤/٤٧وفاء الوفاء و 
عبد العزيز بن عمران الزهري املدين  إسنادهيف  ،١/١٠٨البن النّجار  ة الثمينةالدرّ  )٢(

بت،  بن أيب  ث من حفظه فحدّ  ، كانت كتبه قد احرتقتْ وهو مرتوكاألعرج، يُعرف 
 .٢/٧٨)، ووفاء الوفاء  ٤١١٤رقم ( ٣٥٨ص: التهذيب تقريب فاشتّد غلطه. ينظر: 

مبأثور اخلطاب  ، ومل يسنده. ورواه الديلمي يف مسند الفردوس١/١٠٩الدرّة الثمينة البن النّجار  )٣(
 ٤٠٣- ٢/٤٠٢ سلسلة األحاديث الضعيفةيف  قال الشيخ األلباين  ).٥١٥٢رقم ( ٣/٣٧٨

عبد هللا بن سعيد بن أيب  :وامسه ،دسعد بن سعي أخو :، آفتهاً هذا سند ضعيف جدّ  ): ٩٧٣رقم (

لكذبوهو مرتوك متّ  ،سعيد املقربي سبق الكالم على ضعف عبد هللا بن سعيد عند و  . هم 

  احلديث. اللَُّهمَّ ِإنََّك َأْخَرْجَتِين ِمْن َأَحبِّ اْلِبَقاِع ِإَيلَّ... : حديث

هم، فقد رواه عمر بن شبة من طريَقني والظاهر أّن أصل احلديث موقوف، رفعه هذا الـمتّ  مثّ قال: 

إىل ذي احلليفة لكان منه. هذا لفظه من الطريق ملسو هيلع هللا ىلص مرسَلني عن عمر قال: لومّد مسجد النّيب 
  اُألوىل، ولفظه من الطريق األخرى: لوزد فيه حىت بلغ اجلبانة....

يف مسجده  مثّ إّن معناه صحيح، يشهد له عمل السلف به حني زاد عمر، وعثمان 
دة، ورواه الصحابة يف الصّف األّول، فما   ملسو هيلع هللا ىلص من جهة القبلة، فكان يقف اإلمام يف الز

وفاء الوفاء وينظر:  . انتهى كالم الشيخ األلباين.كانوا يتأّخرون إىل املسجد القدمي 

٢/٢٨٣. 
حكام املساجد ص:  )٤(   .٢٤٧إعالم الساجد 



 

      ٦٤٦ 
 

 ُبِينَ  وْ لَ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسولَ  أخرج الزبري بن بّكار عن أيب هريرة أنّ : قلتُ 

هذا  دَّ مُ لو  فكان أبو هريرة يقول: وهللاِ   يدِ جِ سْ مَ  انَ كَ ،اءعَ نْـ صَ  َىل إِ  )١()اذَ هَ (ي دِ جِ سْ مَ 

ب داري    )٢(يه.ف أن ُأَصلِّيَ  تُ َدوْ ما عَ  ،إىل 

 ،ةِ فَ يْـ لَ إىل ذي احلُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسولِ  اب قال: لو ُمدَّ مسجدُ وأخرج عن عمر بن اخلطّ 
  )٣(.نهُ مِ  لكانَ 

   

                                                      
 سقطت من (ب). )١(
يف  احلجج املبّينةهريرة. وذكر السيوطي إسناده يف وهو مثل ما سبق من حديث أيب  )٢(

فيه سعد بن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أخيه. ، و ٥٦ص:  التفضيل بني مكة واملدينة
وبليته أنّه حيّدث عن أخيه عبد هللا، وعبد هللا  ،هو يف نفسه مستقيم قال أبو حامت: 

رقم  ٤/٨٥ ينظر: اجلرح والتعديل .ولّني احلديث ،قدرًّ  كانأنّه   غريه ذكر. و  ضعيف

 .)٨٧٥رقم ( ٤٧٠-٣/٤٦٩)، والتهذيب ١٨٢٦رقم ( ١/٤٢٨)، والكاشف ٣٧١(
لة ص:  )٣( لة . ١١٢ينظر: أخبار املدينة حملمد بن احلسن بن ز كما   ،ضعيف وابن ز

لةة من طريورواه ابن شبّ  مّر.  وقال السمهودي بعد ذكر .ق أيب غسان املدين بدل ابن ز
ت تقوي ما قدمّ األحاديث:  هذه املضاعفة  من أنّ  عن مالك  ناهاجتماع هذه الروا

 .٢٨٣/ ٢وفاء الوفاء  .ما زيد فيه، وهللا أعلم تعمّ  الواردة يف املسجد النبويّ 



 

      ٦٤٧ 
 

زَاَر َأِيب َقاَل: "َمْن زَاَرِين وَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولَ  نَّ َمْن َزَعَم أَ  ةِ امَّ ِمَن العَ  قوله: [(
ِطلٌ  ،دٍ احِ وَ   َعامٍ بْـَراِهيَم ِيف إِ  َ   ]. )١(َضِمْنُت لَُه اْجلَنَّة" َوَهَذا 

 بعد فتح السلطان صالح ع إّال سمَ هذا مل يُ  قيل: إنّ  قال الزركشي: ش: 

بن  )٤(]فُ رَ شَّ مـال[ايل وى أبو املعَ لكن رَ  ،)٣(ومخسمائة ثالث ومثانني ةالقدس سن )٢(الدين
   ،)٧(ىل حيىي بن سعيدإبسنده  هفضائليف  )٦(])٥(يقدسمـالى [جرْ َـ امل

   

                                                      
موع  )١( ، واملقاصد ٢/٢٩٦البن تيمية  اقتضاء الصراط املستقيم، و ٨/٢٧٩ينظر: ا

رقم  ١/١٢٠ة سلسلة األحاديث الضعيف)، و ١١٢٦رقم ( ٦٤٨احلسنة للسخاوي ص: 
)٤٦.( 
مللك الناصر، يوسف بن أيّوب بن شاذي، أبو املظفر، صالح الدين األيويب )٢( ، امللقب 

امة، واحلجاز، والشام، مصراليت وّحدت  الدولة األيوبّيةس قائد عسكري أسّ   واليمن، و
قاد  سنة. ٢٦٢ اليت استمرتْ  اخلالفة الفاطمّية، بعد أن قضى على الراية العباسّيةيف ظّل 
وغريهم من الصليبّيني يف سبيل استعادة  الفرجنةلدين عّدة محالت ومعارك ضّد صالح ا

، القرن احلادي عشراليت كان الصليبّيون قد استولوا عليها يف أواخر  األراضي املقدسة
 هـ، وتوّيف  ٥٣٢سنة. ولد سنة  ١٩سنة، وبسورية  ٢٤وكانت مدة حكمه مبصر 

-١/٧٥١ني ، وطبقات الشافعيّ ٢٩٤-٢١/٢٩١ سري أعالم النبالءهـ. ينظر:  ٥٨٩ سنة
 .٨/٢٢٠، واألعالم للزركلي ٧٥٢

 .٢٤٠ة ص: ينظر: الباعث على إنكار البدع واحلوادث أليب شام )٣(
 .٢٩٦يف (أ): الشََّرف، وما أثبته موافق ملا يف ترمجته وإعالم الساجد ص:  )٤(
. من كتبه: ، اإلمام، احلافظاملعايل وأب ،ى بن إبراهيم املقدسيجَّ رَ مُ ـف بن الرَّ شَ مُ ـال )٥(

ينظر: األحكام الكبري البن كثري  .هـ ٤٩٢حنو سنة   تويفّ  .شامفضائل القدس وال

 .١٢/٢٣٥لعمر رضا  معجم املؤلفني، و ١/٣٨٩
 .٢٩٦يف (أ): القدس، وما أثبته موافق ملا يف ترمجته وإعالم الساجد ص:  )٦(
ثقة متقن حافظ إمام قدوة  حيىي بن سعيد بن فـَرُّْوخ التميمي أبو سعيد القطان البصري )٧(

 ).٧٥٥٧رقم ( ٥٩١هـ وله مثان وسبعون التقريب ص:  ١٩٨من كبار التاسعة مات سنة 



 

      ٦٤٨ 
 

ى يف وصلّ  ن حجّ عن ابن عباس قال: مَ  ،)٢(عن أبيه ،)١(عن حبيب بن شهاب
 هخرج من ذنوبه كيوم ولدتْ  ،مسجد املدينة، ومسجد األقصى يف عام واحد

  )٥())٤(.)٣(أّمه

 ،فِإْن َعَجزَ  ،َفَصاِعداً  اةٍ زَِمُه َدُم شَ لَ  ،)٦(هذِ هَ  نْ باً مِ اجِ َك وَ رَ َفَمْن تَـ  قوله: [
  .إىل آخره ] )٧(َتَمتِّعِ مُ ـالأَنَُّه كَ  :َصحُّ األَ فَ 

                                                      
بن سعيد القطان. عن أبيه، وروى عنه شعبة، وحيىي  روى حبيب بن شهاب العنربي )١(

س  أمحد: قال عنه اإلمام   ٣/١٠٣. ووثّقه ابن معني. ينظر: اجلرح والتعديل ليس به 

 ).٤٧٩رقم (
أيب هريرة،  :ة. روى عنثقوالد حبيب بن شهاب،  شهاب بن مدجل العنربي البصري )٢(

جلرح وابن عباس، وأيب موسى، وروى عنه ابنه حبيب، والقلوص بنت عليبة. ينظر: ا
 ).١٥٨١رقم ( ٣٦١/ ٤والتعديل 

ب: فضائل بيت املقدس )٣( . ٢١٨، ص: فضل من مجع الصالة يف املساجد الثالثة، 
 . اً هو غريب جدّ وهذا موقوف،وقال:  ١/٣٨٩وأورده ابن كثري يف األحكام الكبري 

حكام املساجد ص:  )٤(   .٢٩٦إعالم الساجد 
 واملثبت منمتأّخر يف (أ) عّما يف منت اإليضاح، و  ،من (ب)القوسني قط ما بني س )٥(

 .٤٦٧ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  منت اإليضاح.
أو الرمي  -٢ترك اإلحرام من امليقات  -١ ي:وهترك واجباً من واجبات احلّج،  :أي )٦(

هما واملعتمد أّن اجلمع بين ،(على اخلالف يف املذهب أو اجلمع بني الليل والنهار بعرفة -٣
(وليس من املناسك،  أو طواف الوداع -٦ أو مبىن - ٥أو املبيت مبزدلفة  -٤ ليس واجباً)

 .٤٧٣. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: بل واجب مستقل كما مّر)
)٧(  ّ  يف ترك اإلحرام من ر إّال تصوّ ال يُ ، و وسبعة إذا رجع إىل أهله ،م يف احلجّ فيصوم ثالثة أ

 ينظر: املصدر السابق. ة.البقيّ  امليقات خبالف



 

      ٦٤٩ 
 

 )١(التذنيبو ،ح الرافعي هذا يف الشرحنيصحّ  : اتاملهمّ قال يف  ش:

. )٥(املنهاجوتبعه يف  ،)٤(ح الثاينفصحّ  ،)٣(راحملرّ وخالف يف  ،)٢(الروضةوتبعه يف 

  )٧(. )٦(لوالفتوى على األوّ 

  . ] اِمهِ كَ حْ  أَ ِع ِيف َكَدِم التََّمتُّ   ،لزمُه َدمٌ  ،الُوُقوفُ  َفَمن َفاتَه قوله: [

ة اليت ل من احلجّ لتحلّ ه جيوز ذحبه بعد امقتضاه: أنّ  : اتاملهمّ قال يف ش: 

لقضاء كما يف نظريه من التمتّ  )٨()قبل(و فاتتْ  ح بذلك القاضي ع. وقد صرّ اإلحرام 
   )١٠(ةنهايالوإمام احلرمني يف  )٩(التعليقحسني يف 

   

                                                      
 .٣/٥٤٣العزيز شرح الوجيز  )١(
 .٣/١٨٥الروضة  )٢(
، وذكر فيه أّن األصّح أنّه على دم الرتتيب، وتبعه النووي يف ١/٤٥٣ينظر: احملّرر  )٣(

 .٢٠٨املنهاج ص: 
ا طعاماً وّ قُـ عن دم شاة فصاعداً، إذا عجز وهو  )٤(  ،ق بهوتصدّ  مت الشاة دراهم واشرتى 

ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  .يوماً  مدّ  صام عن كلّ  ،عجز عن الطعامفإن 
 ، واملراجع السابقة.٤٧٣

 .٢٠٨املنهاج ص:  )٥(
 .٤/٥١٤ اعتماداً على رأى األكثرين، كما ذكر اإلسنوي يف املهّمات )٦(
 املرجع السابق. )٧(
 يف (ب): قيل. )٨(
 .٨/٢٦ينظر: كفاية النبيه  )٩(
 .٣٦٠-٤/٣٥٩ اية املطلب )١٠(



 

      ٦٥٠ 
 

َْ : أنّ قال: وذكر الرافعي أنَّ األصحّ  بعه عليه  ،)١(خريه إىل سنة القضاءه جيب  و
  )٤(.وهو غلط حصل من ذهول  ،)٣(باملهذّ  شرحو )٢(الروضةيف 

  ]. )٥(ِع َكْبشٌ بْ  الضَّ ِيف وَ  قوله: [

نثى من هذا الضبع يف اللغة هو األُ  أنّ )٦(اعلم  : اتاملهمّ قال يف ش: 

فيكون  ،ويف آخره نون ،ء ساكنة مثّ  ،عان بضاد مكسورةه ِضبْ فإنّ  ،الذكرا احليوان. وأمّ 
  ال كبش. )٨(نعجة )٧()هو(ا منّ إع يف احلقيقة واجب الضب

   

                                                      
 .٤/٥٤٧فتح العزيز  )١(
 .١٨٧- ٣/١٨٦الروضة  )٢(
موع  )٣(  .٨/٢٨٧، و٧/٤٩٩ا
  (مع احلذف). ٤٧٠/ ٤ اتاملهمّ  )٤(
فحل الضْأن يف أّي سّن كان. مجعه: أكبش وأكباش وكباش وكبوش. ينظر: : الَكْبش )٥(

ب: الكاف، املعجم الوس  .٢/٧٧٤يط 
 /أ].٧٢[ )٦(
 يف (ب): هي. )٧(
مجعها: نِعاج ونعجات. ينظر: املعجم  .األنثى من الضْأن والبقرة الوحشية: النـَّْعَجة )٨(

ب: النون،   .٢/٩٣٣الوسيط 



 

      ٦٥١ 
 

حدمها عن اآلخر جمازاً  ،)١(ا احلديثوأمّ    انتهى. )٢(.فورد فيه التعبري 

   )٣(كر واألنثى.طلق على الذ الضبع يُ  وعن بعضهم أنّ 
   

                                                      
ب: يف الضبع ١٩٤١رقم ( ٢/٧٤يشري إىل ما أخرجه الدارمي  )١( )، وابن أيب شيبة، 
ب: يف أكل الضبع، ١٣٩٦٠رقم ( ٣/٢٥٤صيبه احملرم، ي )، وأبو داود يف سننه، 

ب: جزاء الصيد، ٣٨٠١رقم ( ٥/٦١٩ )، ٣٠٨٥رقم ( ٢٧١-٤/٢٧١)، وابن ماجه، 
ّن اصطياد احملرم الضبع صيد وفيه جزاء  ب: ذكر البيان  وابن حبّان يف صحيحه، 

ب:٣٩٦٤رقم ( ٩/٢٧٧ )، أبو ٢٥٤٥رقم ( ٣/٢٧٤املواقيت،  )، والدارقطين يف سننه، 
رقم  ١/٦٢٣)، واحلاكم يف املستدرك ٢١٥٩رقم ( ٤/١١٦يعلى املوصلي يف مسنده 

ب: فدية الضبع، وصّححه، وكذلك الذهيب )١٦٦٣(  ٥/٢٩٨، والبيهقي يف الكربى 
ُسِئَل عن ملسو هيلع هللا ىلص أّن رسول هللا  )، وغريهم من حديث جابر بن عبد هللا ٩٨٧٣رقم (

ا احملرم كبشاً، ويف رواية: ، ِهَي َصْيٌد، َوِفيَها َكْبشٌ ل: الضبع، فقا فجعل فيها إذا أصا

فيما نقله الرتمذي عنه يف  –البخاري أيضاً صّححه  .َوِفيِه َكْبٌش ِإَذا َأَصابَُه اْلُمْحرِمُ 

ب: ما هسننيف  ، والرتمذي-  )٥٥١رقم ( ٢٩٧ص: له  للالع يصيبها  جاء يف الضبع، 
 . )١٠٦١رقم ( ٢/١٣الغليل إرواء و يف  )، واأللباين٨٥١رقم ( ٣/١٩٨احملرم، 

  (مع احلذف). ٤/٤٧٠: اتاملهمّ   )٢(
بن اليماين) عن ابن األنباري يف ك )٣( املوعب يف تابه كما ذكر أبو غالب (املعروف 

 اإليضاح، وهو كذا يف اإلفصاح، وكذلك حكاه ابن هشام اخلضراوي يف كتاب اللغة

يطلق على الذكر واألنثى، صّح كان : إذا  فائدة اخلالفوللفارس عن أيب العّباس وغريهم. 
ْنيثها ويف آخر تذكريها، وال اعرتاض على املصّنف؛ ألنّه صّحح جواز فداء األن ثى يف خرب 

ويدّل لذلك احلديث املذكور إذ  - وإن كان الذكر أوىل؛ للخروج من اخلالف  –لذكر 
  هو ظاهر يف أّن الضبع أنثى مع جعله فيها كبشاً.

، وحاشية ابن حجر )ض ب عمادة ( ٢/٣٥٧ املنري املصباح، و ٤/٤٧١ ينظر: املهّمات
 .٦٠٤ ص:



 

      ٦٥٢ 
 

زٌ  الَغَزالِ  ِيف وَ  قوله: [   .] َعنـْ

 َرتَضه اإلمامُ عوقد ا ،)٢(للمحرَّربعاً تَ  )١(املنهاجا ويف كذا جزم به هن ش:

  .)٣(الصغار يف فيجب فيه ما جيب  ،الغزال َوَلُد الظيب فإنّ  ،مٌ ه َوهْ إنّ وقال: 

  .)٥(بشرح املهذّ و )٤(الروضةف يف وَصوَّبه املصنّ 

كر واألنثى الذ على  )٦()طلقيُ (الغزال  وتقرير االعرتاض: أنّ  : اتاملهمّ قال يف 

فال ميكن  هلا سنة ودخلت يف الثانية،ُز هي األنثى اليت والَعنْـ  غار هذا اجلنس،من صِ 
ا يف الغزال ألمرين:   إجيا

  كربُها وِصَغُر الغزال.  أحدمها:

  .فال ميكن إجياب األنثى فيه  الغزال قد يكون ذكراً، أنّ الثاين: و

  )٧(.وهو اعرتاض صحيح  قال: 

   

                                                      
 .٢٠٧املنهاج ص:  )١(
 .١/٤٤٩رر: ينظر: احمل )٢(
 .٤/٤٠٠ النهاية )٣(
 .٣/١٨٥الروضة  )٤(
موع  )٥(  .٧/٤٣٠ا
 يف (ب): ال يطلق. )٦(
 . ٤/٤٧٤ املهّمات )٧(



 

      ٦٥٣ 
 

  .] )٢(ذٍ َة يـَْوَمئِ كَّ ِة مَ مَ يْ بِقِ  )١(يِّ  اْلِمْثلِ اُر ِيف بَ تِ عْ االوَ  قوله: [

 )٤()يوم(ال  ،بعدلهأو الصيام  ،الرجوع إىل اإلطعام إلخراجه )٣()إىل يوم( ش:
  )٥(.بشرح املهذّ اإلتالف كما أفصح به يف 

َضِمنَـَها  ،َرةً ْت َصِغيْـ ، َوِإْن َكانَ َقَرةٍ َضِمنَـَها بِبَـ  ،َرةً َكِبيْـ  ةً رَ جَ َع شَ لَ َفَمْن قَـ  قوله: [
  .] )٦(ِبَشاةٍ 

  فيه أمور: ش:

  ٍذ. الشجر بكونه َرطباً غَري ُمؤْ  - تبعاً للرافعي  - الروضةقّيد يف  ل:األوّ 

لرطب اليابس، فال شيء يف قطعه وال    . )٨(قلعه )٧()يف(قاال: فخرج 

                                                      
والصيد  ،، كما مّر يف جزاء الصيدقاً أي: املثلّية يف الصورة، واخللقة، والقيمة ال حتقي )١(

  .٦٠٣ر على اإليضاح ص: املثلّي من هذا البحث. وينظر: حاشية ابن حج
احلرم  ألنّ  ؛اِإلتالف احلرم دون حملّ  كلّ   :ة أيواعتربت القيمة مبكّ  ،يوم اِإلخراج :أي  )٢(

اعترب مكانه يف ذلك الوقت، ولو اختلفت القيمة يف  ،فإذا عدل عنه للقيمة ،الذبح حملّ 
مع اإليضاح صاح ينظر: اإلف الذبح. منها حملّ  كال   ألنّ  ؛ه التخيرياجتّ  ،مواضع احلرم

  ).٦حاشية رقم ( ٤٨١- ٤٨٠ص:
 يف (ب): أي. )٣(
 يف (ب): بيوم. )٤(
موع  )٥(  .٧/٤٢٧ا
 كما سبق يف جزاء الصيد.، ، وهو دم التخيري، والتعديلجتزىء يف األضحية :أي )٦(

، ٤٨٦، ومنت اإليضاح مع اإلفصاح ص: ٣/١٨٣، و٣/١٦٧ينظر: روضة الطالبني 
 .٦٠٩يضاح ص: وحاشية ابن حجر على اإل

 سقطت من (ب). )٧(
أي: إن فسد منبتها، وإّال مل جيز قلعها فيما  : ٦٠٩قال ابن حجر يف حاشيته ص:  )٨(

 .يظهر 



 

      ٦٥٤ 
 

ّ  )٢(ت]ذا[شجرة  وكلّ  ،)١(َسجمْؤذي: الَعو ـوبغري ال  ،ذييوان املؤْ ا كاحلشوك؛ فإ
  )٣(.ق بقطعها ضمان على الصحيح فال يتعلَّ 

 ،ه حيرمفقال: الصحيح أنّ  شرح مسلملكن خالف يف  : اتاملهمّ قال يف 

   )٤(وجيب الضمان بقطعه.

  )٦(.)٥(ه املختارنّ إ: حتريرهو ،تصحيح التنبيهوقال يف 

ما على قـَْلع هل يتوقّ  ،البقرة والشاة : اتاملهمّ قال يف الثاين:  ف إجيا

لقطع؟جيبل  ،أو ال ،الشجرة   بان 

   )٧(لقلع. التنبيهوقد عربَّ الشيخ يف  ،كالمه تصريح بذلك  ليس يف

عن  ة لالحرتازإّال أن يقال: التامّ  ،يشعر به )٨(ةلتامّ وتعبري الرافعي 
  )١٠(.)٩()الغصن(

                                                      
ا الَعْوَسج )١( : من شجر الشوك، له مثر مدّور فإذا عظُم، فهو الَغْرَقد الواحدة َعْوَسجة، و

 ).ع س ج، مادة: (٢/٤٠٩مسَُِّي. ينظر: املباح املنري 
 يف (أ): ذا، وما أثبته من (ب) موافق ملا يف فتح العزيز والروضة. )٢(
 .٣/١٦٥، والروضة ٣/٥١٨فتح العزيز  )٣(
 .٩/١٢٦للنووي  شرح مسلم )٤(
 .١٤٨، وحترير ألفاظ التنبيه ص: ٢٤٨تصحيح التنبيه ص:  )٥(
 .٤/٤٨٦ املهّمات )٦(
 .٧٤التنبيه ص:  ينظر: منت )٧(
فتضمن ببقرة إن كانت   ،ةا الشجرة التامّ أمّ : ٣/٥١٩يف فتح العزيز  قال الرافعي )٨(

 .كبرية
 يف (ب): البعض. )٩(
 .٤/٤٨٩ املهّمات )١٠(



 

      ٦٥٥ 
 

وال ابن  ،)٢(وال النووي ،)١(ح الرافعيمل يصرّ  : اتملهمّ اقال يف  الث:الث

بيان ذلك فقال:  االستقصاءـاملسّمى ب بشرح املهذّ ورأيُت يف  ،البقرة نّ بسِ  )٣(الرفعة

ن  هاؤ از إجال يشرتط  وهو ابن  ،بل يكفي فيها التبيع ،كون هلا سنتانتيف األضحية 
  .)٤(سنة

خذ األضحية. وهو يؤْ  )٦()سنّ (ا ال بدَّ أن تكون يف ّ  )٥(ح هنافصرّ  ،ا الشاةوأمّ 
 يف هذا إّال  الشاة مل يُوجبها الشرع وكأنَّ سبَـَبه أنّ  ،)٧(رمن كالم الرافعي يف موضع آخ

  . )٨(بدليل التبيع يف الثالثني منها ،خبالف البقرة السنّ 

   )١٠(.)٩(يقتضي اشرتاط ذلك ل الباب الثاين يف الدماءإطالق الرافعي يف أوّ  ،نعم

   

                                                      
 .٣/٥١٩ينظر: فتح العزيز  )١(
 .١٦٧- ٣/١٦٦ينظر: روضة الطالبني  )٢(
 .٧/٣٢٤ينظر: كفاية النبيه  )٣(
حجر اهليتمي يف حاشيته على اإليضاح  هذا ابنُ  االستقصاءصاحب  وضّعف قولَ  )٤(

 . ٦٠٩ص: 
، وإّال فقد صرّح النووي يف االستقصاءصاحب ضيا الدين املارين، لعّله يقصد  )٥(

ب: الدماء   ما جيزئ يف إّال  دماء الواجبة املناسك ال جيزئ يفنّه  ١/١٨٣الروضة يف 
 .يف الصغري صغري، ويف الكبري كبري زاء الصيد، فيجب املثلإال يف ج، األضحية

 يف (ب): شرط. )٦(
 .٣/٥٤٠، و٣/٣٥٥ينظر: فتح العزيز  )٧(
 .٢/١٥٢، وروضة الطالبني ٢/٤٧١ينظر: فتح العزيز  )٨(
 .٣/٥٣٩ينظر: فتح العزيز  )٩(
 .٤/٤٨٩ املهّمات )١٠(



 

      ٦٥٦ 
 

َب ُيِصيْ  نْ أَ ِمْن َخمَاَفَة  ؛)١(طَُهابِ َلِكْن َال خيَْ  ،ُذَهاخْ فـََيُجوُز أَ  ،َوَأمَّا اَألْورَاقُ  قوله: [
  .] رََهاوْ ُقشُ 

 وقد أوضحه يفمل يـُبَـّني هل اخلبط حرام أو مكروه؟  : اتاملهمّ قال يف  ش:

يف القدمي: جيوز أخذ الورق من )٢(ال: قال أصحابنا: قال الشافعي فق بشرح املهذّ 

   .ال جيوز ذلك :اإلمالءوقال يف ، وقطع األغصان الصغار للسواكشجر احلرم 

   :نيبل على حالَ  ،نيليست على قولَ  :قال أصحابنا

ه بيد األغصان الصغارَ  رَ بيده وكسَ  قَ الورَ  طَ قَ أراد إذا لَ  ،فاملوضع الذي قال جيوز
   .ى نفس الشجرةحبيث ال تتأذّ 

 قَ رَ  تساقط الوَ الشجرة حّىت  طَ بَ أراد إذا خَ  ،ال جيوز :)٣()قال(واملوضع الذي 
   .الشجرة رّ ضُ ذلك يَ  ألنّ  ،رت األغصانوتكسَّ 

 ،تعليقهأبو حامد يف  الشيخُ  - واجلمع بينهما للنصّ  - ويل هكذا ذكر هذا التأْ 

موع ه يْ كتابَـ   واحملاملي يف ،البندنيجي وأبو عليّ  ونقله  .وآخرون ،التجريدو،ا

   انتهى )٥(. )٤(عن األصحاب البيان صاحبُ 

فقد روى مسلم عن  ،مطلقاً  ُمتَّجه من جهة احلديث: َمنُعهـوال قال اإلسنوي: 

َفَجَعَلَها َحَرًما،  َم َحرََّم َمكَّةَ اللُهمَّ ِإنَّ ِإبْـَراِهيْ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أيب سعيد اخلدري أنّ 
                                                      

ا به طُه: َخيْبِ  َخَبَطه )١( لــِمْخَبط ضر ضربه شديداً، وكذا البعري بيده األرض، والشجرة 
، واملعجم ٦٦٤ليسقط ورقها فهو خابط. ينظر: القاموس احمليط فصل: اخلاء، ص: 

ب: اخلاء،   .١/٢١٦الوسيط، 
 /أ].٧٣[ )٢(
 سقطت من (ب). )٣(
 .٢٦٠- ٤/٢٥٩ينظر: البيان  )٤(
موع:  )٥(   . ٧/٤٤٩ا



 

      ٦٥٧ 
 

َهابـَْنيَ َما َوِإّينِ َحرَّْمُت اْلَمِديَنَة  َها ِسَالٌح َها َدٌم، َوَال ُحيَْمَل ِفيْـ ِفيْـ  )١(، َأْن َال يـُْهَراقَ َالبـَتَـيـْ
  )٥(.)٤( )٣()ِلَعْلفٍ (َها َشَجَرٌة ِإالَّ ، َوَال ُختَْبَط ِفيْـ )٢()ِلِقَتالٍ (

  ]. )٦(رِع اِإلْذخَ َمنْ ـال ِمْن َىن ثْـ تَـ سْ يُ وَ  قوله: [

والنبات  ،)٧(لةجْ به كالرِ ى يتغذّ  ويستثىن أيضاً ما : اتاملهمّ قال يف ش: 

لاملسمّ  ّ  ؛ه جيوز أيضاً فإنّ  ،وحنو ذلك )٨(ةلَ قْ بَـ ى يف احلجاز  ما يف معىن الزرع. قاله أل
  )٩(.التنبيهالطربي شارح 

                                                      
قاً:  َراَقهَأهْ  )١( : صبَّه، وأصله: أراقه يريقه فهو ُمَهرِيٌق، وذاك ُمَهراٌق وُمْهراقٌ يـُْهرِيُقه ِإْهِرَ

. ينظر: شرح النووي على مسلم  إراقًة، وأصل أراق أَْرَيَق. ومعناه يف احلديث: يـَْنَصبُّ
ب: القاف، فصل: الياء ص: ٢/٢٣٧  .٩٣٠، وقاموس احمليط 
 سقطت من (ب). )٢(
 يف (ب): العلف. )٣(
، رقم ٢/١٠٠١، الرتغيب يف سكن املدينة والصرب على ألوائهاب:  ،صحيح مسلم )٤(
)١٣٧٤ .(  
 .٤٨٨/ ٤ املهّمات )٥(
 احلشيش األخضر، وحشيش طّيب الريح، وإذا جّف ابيّض. ينظر: املصباح: اِإلْذِخرُ  )٦(
فصل: الذال ص: ب: الراء، )، والقاموس احمليط ذ خ ر( :مادة ١/٢٠٧نري ص: امل

٣٩٥. 
ا ال تنبت إّال يف مسيل.: الّرِْجَلة )٧( وهي بقلة سنويّة عشبّية  بـَْقَلة تسّمى احلمقاء؛ ألّ

تار الصحاح ص: حلمّية، هلا بزور دقاق يـُؤْكل ورقها مطبوخاً ونيئاً. اجلمع: رجل. ينظر: خم
ب: الراء، ر ج لمادة ( ١١٩  .١/٣٣٢)، واملعجم الوسيط، 

بتةينبت نبت يف بزره ال يما  :لقْ واحدة البَـ : ةالبَـْقل )٨( به  نبات أخضرتْ  كلّ   :يف أُرومة 
 ب: الالم، ينظر: القاموس احمليط .ل ما تنبتبتة أوّ  أو ما ال ساق له: كلّ  ،األرض

 .١/٣٢٥حارف: الباء  معجم منت اللغة، و ٩٦٧ل: الباء، ص: فص
 .٤/٤٩٠ املهّمات )٩(



 

      ٦٥٨ 
 

َواءِ رَ ِمْن نـََباِت احلَ  َج ِإَىل َشْيءٍ َوَلْو اْحِتيْ  قوله: [ َجاَز َقْطُعُه َعَلى ، ِم لِلدَّ
  . ]اَألَصحِّ 

  فيه أمور: : اتاملهمّ قال يف ش: 

وهو  ،للمعىن الذي ذكروه ؛ني يف جواز القطع مشِكلٌ حكاية الوجهَ  أنّ  أحدها:
ْعت احلاكني تَـبّـ تَـ  ،أشكل ذلك عليّ  امّ ـ. ولخرإىل اإلذة من احلاجّ  ة أهمّ ذه احلاجّ ه أنّ 

للشيخ ٢شرخ التلخيصعن  )١(النهايةاإلمام قد حكاه يف  فوجدتُ  ،هلذا اخلالف

 ،)٦(والنووي ،)٥(والرافعي ،)٤(كالغزايل  ،ده يف ذلك من جاَء بعدهفقلّ  ،)٣(يّ جِ نْ أيب علي السِّ 

                                                      
إلذخرالوجهان يف املسألة: أي:  )١( اية املطلب  ؟، أم الهل جيوز قطعه؛ تشبيهاً  ينظر: 

٤/٤١٩. 
د. وهو شرح التلخيص، كتاب كبري، وهو يف غاية النفاسة والتحقيق، لكّنه قليل الوجو  )٢(

ب مسائل ٣٣٥شرح لكتاب التلخيص البن القاص (ت  هــ)، وهو خمتصر يذكر يف كّل 
م، وهو مطبوع. ينظر:  منصوصة، وخمّرجة، مثّ أُموراً ذهب إليها احلنفية على خالف قاعد

، ١/١٠٧ وطبقات الشافعّية البن قاضي شهبة، ١/٣٢٠طبقات الشافعية لإلسنوي 
 .٢/١٣٥ووفيات األعيان 

. اً : فقيه مرو يف عصره. كان شافعيّ احلسني بن شعيب بن حممد السنجي، أبو علي )٣(
شرح التلخيص ، وشرح الفروع البن احلدادنسبته إىل سنج (من قرى مرو). من كتبه: 

موعوكتاب ، البن القاص وهو أّول من مجع بني  ،الوسيط، نقل عنه الغزاّيل يف ا

ينظر: الطبقات الكربى للسبكي  هــ. ٤٢٧سنة  طريقيت خراسان والعراق. توّيف 
)، ١٦٩رقم ( ١/٢٠٧قات الشافعّية البن قاضي شهبة )، وطب٣٩٠رقم ( ٣٤٨- ٤/٣٤٤

 .٢/٢٣٩واألعالم للزركلي 
 .٢/٧٠١ينظر: الوسيط  )٤(
 .٣/٥٢٠ينظر: فتح العزيز  )٥(
موع )٦(  .٣/٤٥١ ينظر: ا



 

      ٦٥٩ 
 

 ،فيه على الوجه الذي نقله اإلمام اً ؛ فلم أجد اخلالف مذكور شرح التلخيصفراجعُت 

  فيه. وهو صحيح ال شكّ  ،القطع جائز وأنّ  ،ا فيه حكاية اخلالف يف وجوب اجلزاءوإمنّ 

ة اليت للحاجّ  عَ طِ فيما لو قُ  للدواء جيري اخلالف املذكور يف قطعه أنّ  الثاين:
، )١(البسيطقاله الغزايل يف كتسقيف البيوت وحنوه. كذا   ،ذخرع هلا اإلطَ قْ يُـ 

   .ومقتضاه رجحان اجلواز ،)٢(الوسيطو

ه ومل خيصّ  ،ز القطع للحاجة مطلقاً جوّ ف ،احلاوي الصغريوقد تبعه صاحب 

  وكّل من تعرَّض هلذه املسألة. )٣(للدَّواء

ف على اآلخذ لذلك يتوقّ  ظاهره أنّ ، ] ولو احتيج[ تعبريه بقوله:  أنّ الثالث: 
ال  ،جه أن يقال: جيوز قطُعه وحتصيله عنده ليستعمله عند وجود سببهويتّ  .ببوجود الس

  )٤(.سيما إذا كان غريباً 

 َجَزاِء ِيف  الَّ إِ  َمَكانـََها بَقَرةٍ ْو أَ  ،نَةٍ َبدَ َجاَز لَُه َذْبُح  ،وَُكلُّ َمْن َلزَِمُه َشاةٌ  قوله: [
  ]. الصَّْيدِ 

غايـََته أن يكون   فإنّ  ،الصيد نظر ويف املنع يف جزاء  :اتاملهمّ قال يف ش: 

   .ْذ املماثلة ليست حقيقيةإ ؛كإخراج احليوان الكبري عن الصغري
   

                                                      
اية كتاب احلّج) للغزايل، حتقيق: نظر: ي )١( البسيط يف املذهب (من أّول كتاب الزكاة إىل 

قرو، ص: / ، رسالة الدكتوراة، يف جامعة اإلسالمّية (املدينة املنّورة) سنة٦٨٦عبد اخلالق 
 ه. ١٤٣٣- ١٤٣٢

 .٢/٧٠١الوسيط  )٢(
 .٢٥٥ينظر: احلاوي الصغري ص:  )٣(
 (مع احلذف). ٤٩٢-٤/٤٩٠ املهّمات )٤(



 

      ٦٦٠ 
 

 ،وعلى ما قاله من املنع ،يف األضحية ظاهر يف اجلواز)٢( كالمه  أنّ  )١(ال َجرمَ 
   .ففي إحلاق جزاء الشََّجر به نظر

ّ لوَيُدّل ع أيضاً؛ لحق به طلباً للمماثلةيُ  :فقد يقال حمرمات  ذكروا أنّ  لـّمام يه أ
 لفظاً ومعًىن،لكن الظاهر  ،بل أدخلوه يف قسم الصيد ،مل يفردوا الشجر ،اإلحرام سبعة

ت قريَبة ؛ه ال ميتنع ذلك يف جزاء الشجرأنّ  خبالف الشجر مع  ،إذ املماثلة بني احليوا
ّ  ،احليوان فإجزاؤها عن الصغرية أوىل كالبعري يف  ،عن الشجرة الكبرية تأأجز ا إذا وأل

ه جيوز إخراج فإنّ  مه بقرة ألجل قلع الشجرة الكبرية،ه إذا لز عليه أنّ  ويدلّ  ؛مخس من اإلبل
ا كما نقله الرافعي  بدنة  ه ال شكّ . وادَّعى اإلمام أنّ )٤(هوأقرّ  )٣()عن اإلمام(مكا
   )٦(.)٥(فيه

يَ  ،َوَأمَّا َدُم اْلَفَواتِ  قوله: [ َْ فـَ   .]َعَلى اَألَصحِّ  اْلَقَضاءِ  ةِ ِخريُُه ِإىل َسنَ ِجُب 

بعه عليه يف ، )٧(هذا ذكره الرافعي : اتاملهمّ قال يف  ش:  )٨(الروضةو

ح يكالم الرافعي صر   فإنّ  ؛وهو غلط حصل من ذهوٍل وسوء تعبري )٩(بشرح املهذّ و

لقضاء، ،الفواتومها:  )١٠()بسببني(هذا الدم َوَجَب  يف أنّ  وإذا وجب املال  واإلحرام 
                                                      

 ؛اً وصارت مبعىن حقّ  ،إىل معىن القسم لتْ وِّ رت فحُ ثُ ال بّد، وال حمالة، مثّ كَ : ال َجَرمَ  )١(
لالموهلذا جيُ   ).ج ر ممادة: ( ١/٩٧املصباح املنري  .فعلنّ ال جرم َألَ  :حنو ،اب 

 /أ].٧٤[ )٢(
 ام.يف (ب): يف اإلمل )٣(
 .٣/٥١٩فتح العزيز  )٤(
 .٤/٤١٨اية املطلب  )٥(
  .٤/٥١٣ املهّمات )٦(
 .٣/٥٤٧فتح العزيز  )٧(
 .١٨٧- ٣/١٨٦الروضة  )٨(
موع  )٩(  .٧/٤٩٩ا
 .نييف (ب): بشيئ )١٠(



 

      ٦٦١ 
 

 ،)١(عه كاملتمتّ نّ الرافعي يف آخر كالمه  حجاز تقدميه على أحدمها. وقد صرّ  ،بسببني
  .ة اليت فاتتْ ل من احلجّ فيجوز ذحبه بعد التحلّ  وحينئذٍ 

لقضاء يف أصحّ )٢()قيل(و د ع. وقكما يف نظريه من التمتّ   ،نيالوجهَ  : اإلحرام 
فخرجا  ،)٤(النهايةوإمام احلرمني يف  ،)٣(التعليقح بذلك القاضي حسني يف صرّ 

  )٥(.ع له على الوجهني يف املتمتّ الذبح قبل سنة القضاء وبعد حتلّ 

  .] اِكْنيِ َعَلى اْلَمسَ  )٦(حلَِْمهِ  قُ يْ َوتـَْفرِ  قوله: [

للحم ز : اتاملهمّ قال يف  ش: اجللد كذلك  فإنّ  ؛ةمضرّ دة مومهة التقييد 

  )٨(. )٧(بال شكّ 

َلهُ ( قوله: [   .] َوتـَْفرَِقُة حلَِْمِه َحْيُث ُأْحِصرَ  ،َذْبُح َدِم اِإلْحَصارِ  )٩()فـَ

نّ  : اتاملهمّ قال يف  ش: ولكن  ،أيضاً  أراد أن يذبح يف احللّ ه لو هذا ُيشِعر 

واألمر كذلك فقد جزم به  ،ه ال جيوز له ذلكإنّ ف ،ر فيهحصيف موضع آخر غري الذي أُ 

                                                      
 .٣/٥٤٧فتح العزيز  )١(
 يف (ب): قبل. )٢(
 .٢٧-٨/٢٦ينظر: كفاية النبيه  )٣(
 .٣٥٩-٤/٣٥٨النهاية  )٤(
  ٤/٥١٦ املهّمات )٥(
 .٤٩٠ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص:  حلرم تصّ وتصّدق به خي ،أي: تفريقه )٦(
ب إطالق اجلزء وإرادة الكلّ  ،مجيع أجزائه :أي )٧( مع . ينظر: اإلفصاح فهو من 

 ).٥حاشية ( ٤٩٠ص: اإليضاح 
 .٤/٥١٧ املهّمات )٨(
 يف (ب): له. )٩(



 

      ٦٦٢ 
 

حصار قد صاَر يف موضع اإل . وسببه أنّ )١(وغريه الدارمينقًال عن  بشرح املهذّ يف 

  )٢(.ل إىل جهة أخرىل إىل غري القبلة من التحوّ كنفس احلرم وهو نِظُري منع املتنفّ   ،هحقّ 

  .] ِع الشََّجرِ َوقَاطِ  اِئدِ الصَ  )٣(َسَلبِ  ذُ خْ أَ  :ُهَماَصحُّ أَ وَ  قوله: [

ه فإنّ  ؛مل يسلب ثيابه ،ه لو كان عبداً الذي يقتضيه النظر أنّ  قال البلقيين:  ش:

  . ب لَ سْ فال يُ  ،أو مستعاراً  ،جراً مستأْ  لو كان ثوب احلرّ  )٤()كذلك(ال ملك له. و

  .)٥(ض لذلك ومل أر من تعرّ  قال: 

   

                                                      
موع  )١(  .٨/٣٠٣ينظر: ا
 .٤/٥٠١ املهّمات )٢(
وأّما نفس الَسَلُب: فما ُيْسَلب،  .انتزعه قهراً  :َسَلَب الشَّْيء سلباً : ِمن لغةً  السََّلب )٣(
  ب.واجلمع: َأْسَال فهو سلب ،ما على االنسان من اللباس كلّ   :وبلُ سْ مَ ـالو 
وآالت احلرب، كالدرع واملغفر والسالح،  ثياب، وخّف،من  : ما على القتيلشرعاً و

. ينظر: ، فهو الَسَلبومقود وغريها ،وجلام ،ومركوبه الذي يقاتل عليه، وما عليه من سرج
)، واملعجم الوسيط، س ل ب، مادة: (١/٢٨٤، واملصباح املنري: ٦/٣٧٤روضة الطالبني 
 .٢٤٨حرف: السني ص:  عجم لغة الفقهاءم، ١/٤٤٠ب: السني، 

 يف (ب): كذا. )٤(
 .٦١٨ينظر: حاشية ابن حجر على اإليضاح ص:  )٥(



 

      ٦٦٣ 
 

لسلب  عنا على أنّ إذا فر  البارزيَّ  ل اإلسنويُّ أوس فقطعه شجر املدينة يضمن 
أو  ،الع اإلمام أو غريهطّ ا بينه وبني هللا خلع ثيابه قبل افهل جيب عليه فيم ،قاطع

   )٣(أم للسالب فال؟ ،جبفت ،بيت املال أو الفقراءا لِ ّ إ: )٢()يقول(بني أن  )١()ليفصّ (

 ،أم ال املقتِضيلوب من فهل يشرتط علمه مبا أقدم عليه املس ،وإذا قلنا للسالب
فهل هو هلما  ،زعااجاء سالبان معاً فتنولو ه حّي أنّ  رَّج على بـَْيع ماِل أبيه على ظنّ أم خيُ 
  ن سلب منه شيئاً ملكه؟أو كّل مَ  ،قرع بينهماأم يُ 

وجب  ،فقطعه)٤( لسََّلبِ ضمن املدينة يُ شجر  إذا فرعنا على أنّ  ،: نعمفأجاب
لسلب وإن مل ه فإنّ  ،ِدهيْ ل صَ تْ قَـ ة وَ كما يف قطع شجر مكّ ( ، يعلم به غريهعليه ضمانه 

يصرفه إىل فقراء املدينة أو بيت املال على  مثّ  ،)٥()جيب ضمانه وإن مل يعلم به غريه
ستحقاق السالب لعدم علمه وقت املباشرة ه يشرتط كما نّ إف ،الوجهني. وسقط الوجه 

 ،ه من مل يسمعوإن ردّ  ،فردَّه من مسع استحقّ  ،لو قال: من ردَّ علّي عبدي اآلبق فله كذا
  .مل يستحقّ 

وهنا ال  ،االبن مبوت األب هناك استحقّ  وليس كبيع االبن مال األب؛ فإنّ 
  .)٦()اإلتالف والسلب( مبشاهدة السالب إّال  يستحقّ 

 اثنان، كما لو جرح القتيلَ   ،هو هلماف ،وإن جاء السالبان معاً وقت القطع
  ا سلَبه.  استحقّ 

                                                      
 يف (ب): نفّصل. )١(
 يف (ب): نقول. )٢(
لسلب: وجهان.  : ٣/١٦٩قال النووي يف الروضة  )٣( وبه قطع  -  الصحيحويف املراد 

: الصحيحيابه فقط. ويف مصرفه أوجه. : ثالثاينار. و: كسلب القتيل من الكفّ - األكثرون
 . : لبيت املالالثالث: لفقراء املدينة. والثاينه للسالب كالقتيل. وأنّ 
 /أ].٧٥[ )٤(
 ما بني القوسني سقط من (ب). )٥(
خري فقال: السلب واإلتالف. )٦(  يف (ب) تقدمي و
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  .] َوَحيُْرُم َصْيُد َوجِّ [ قوله: 

   .صيدهكحكم ،  )١(ُحكم شجر َوجّ  : اتاملهمّ قال يف ش: 

   )٢(.نقالً عن الشافعي واألصحاب بشرح املهذّ ح به النووي يف كذا صرّ 

ه تركه وكأنّ  ،)٤(ض الرافعي لشرحهومل يتعرّ  ،)٣(الوجيزوذكره الغزايل أيضاً يف 

 ً   . ٥الروضهفلم يذكره يف  ،ذلك أغفله النوويوبسبب  ؛نسيا

نقالً  )٦(ذيب األمساء واللغاتِ قاله يف  ،دةجيٍم ُمشدّ  مثّ  ،ةٍ َوَوجَّ بواٍو مفتوح

  )٢(.)١( )٧(احلازميعن 
                                                      

 من العمالقة. بن عبد احليّ  سم وجّ ي املكان ومسّ وقيل: ، بصحراء الطائف وادٍ  :َوجّ  )١(
 ١٩٣-١٩٢، واإلفصاح ص: ٣/١٦٩، وروضة الطالبني ٥/٣٥١ينظر: معجم البلدان 

 ).١حاشية (
موع  )٢(  .٤٨٤- ٧/٤٨٣ا
 .٢٧٢الوجيز ص:  )٣(
 حكم شجره.لشرح أي:  )٤(
 .١٧٠- ٣/١٦٩ينظر: روضة الطالبني  )٥(
 .٤/١٩٨ذيب األمساء  )٦(
حلازمىبن حازم، أبو بكر، زين الدينن عثمان حمّمد بن موسى ب )٧(  الشافعي: ، املعروف 

ما هـ. من كتبه:  ٥٤٨حمّدث، حافظ، مؤرّخ، نسابة، فقيه. أصله من مهذان، ولد سنة 

األماكن والبلدان املشتبهة يف اخلّط، و يف  اتفق لفظه واختلف مسّماه من األمكنة

ريف مشتبه النسبة، و الفيصل يف احلديث،  االعتبار يف بيان الناسخ واملنسوخ من اآل

 . توّيف شروط األئمة اخلمسةيف النسب، و عجالة املبتدي وفضالة املنتهيو

، والطبقات )٨٤(رقم  ١٧٢-٢١/١٦٧سري أعالم النبالء هـ. ينظر:  ٥٨٤ببغداد سنة 
رقم  ٤٨٥- ٤٨٤)، وطبقات احلفاظ ص: ٧١٠رقم ( ١٤-٧/١٣الكربى للسبكي 

 .١١٨-٧/١١٧)، واألعالم للزركلي ١٠٧١(
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اسم جامع حلصون الطائف، وقيل:  ، وقال فيه: ٩١٠للحازمي ص: األماكن ينظر:  )١(

 . لواحد
 .٤/٤٩٦ املهّمات )٢(
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   .إىل آخره ] نـَْواعاً أَ  لَِبسَ ْو أَ  قوله: [

  فيه أمور: : اتاملهمّ قال يف ش: 

كما لو لبس قميصاً فوق  -ولكن يف َحملٍّ واحٍد  ،داللُّبس إذا تعدّ  أنّ : األّول
كما قاله   ،)٢(ه ال جيب للثاين شيء بال خالففإنّ  - )١(عبَّ أو عمامة فوق القُ  ،قميص

  قد استرت.  احمللّ  ألنّ  ؛التنبيهالطربي شارح 

إذ املباشرة  ؛أو حتته ،ب به الِفديةال يظهر فرق بني أن يلبس فوق ما جت: و )٣(قال
الفدية جتب  فإنّ  لبس فوقه قميصاً، مثّ  ،حرامه )٤()التفّ (بدليل ما لو  ؛ال أثر هلا

  .)٥(قطعاً 

ّ الثاين:  لسراويلأقو بني م مل يفرّ أ يف طرد التسوية  أو القميص، وظاهره ،ن يبدأ 
لسراويل لـّما لبس القميص سرت ولو عكس مل يّتجه اخلالف؛ فإنّه  ،القولني فيما إذا بدأ 

كما   ،)٦(لر لساتر آخر مع بقاء األوّ تكرّ فال ت ،ملخيط ووجب فيه الفديةحمّل السراويل 
  سبق يف القميص فوق القميص. 

                                                      
كالذي يف أسكيم الراهب، وقبع: قلنسوة   ،جزء من املالبس الذي يغطى الرأس :عبَّ قُ ال )١(

أو  ،صنع من نسيج القطنطاقية يلبسها األطفال الصغار تُ وهو أيضاً:  .. واجلمع أقباعأيضاً 
 )قبعكلمة (  تكملة املعاجم العربيةينظر:  وتربط بشريط مير حتت احلنك. ن،الكتا

٨/١٧٢. 
وال يقدح يف التوايل طول الزمان يف مضاعفة  .لمن غري ختلّ  متوالياً  إن فعل ذلكأي:  )٢(

موع ٣/١٧١، وروضة الطالبني ٣/٤٩٠. ينظر: فتح العزيز وتكوير العمامة ،مصالقُ  ، وا
 .٦٢٢، وحاشية ابن حجر اهلتمي على اإليضاح ص: ٧/٣٨٢
 .٤/٤٤٨أي: الطربي. ينظر: املهّمات  )٣(
 يف (ب): التحف. )٤(
 .١/٥٠٥ أسىن املطالب يف شرح روض الطالبظر: ين )٥(
من   فقد سرت السراويل شيئاً ، وإّال ذلك فيما إذا كان القميص سابغاً  حملّ  أنّ  :فهم منهيُ  )٦(

األذرعي يف وقد صرح به  ،آخر ه ساتراً ر الفدية؛ ألنّ فتتكرّ  البدن مل يسرته القميص، وحينئذٍ 
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أسىن املطالب يف ينظر:  .لعمامة بع، مثّ لقُ ، وال خيفى جميئه يف سرت الرأس طالتوسّ 

 املرجع نفسه. شرح روض الطالب
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  جه.وهو متّ  ،أيضاً الطربي املذكور )١()عليه(كذا نّبه 

لس  أنّ  الثالث: حكمه  ،مَعه الزمانوإن مل َيطْل  -ما ذكروه من اختالف ا
ركن من  ر تركلو تذكّ كما   ،لةأخمالف ملا ذكروه يف غري هذه املس -  حكم ما لو طال

  )٣(. )٢()غريها(و ،الصالة بعد السالم

ُهَماأَ  ،فِ قِ وْ مَ ـْو َعِن الأَ  ،َصاِر َعِن اْلبَـْيِت فـََقطْ حْ َوَال بـَْنيَ اإلِ  قوله: [   ].)٤(ْو َعنـْ

ة مكّ إىل فيدخل  ،ةّد عن مكّ ُصدَّ عن عَرفة ومل ُيصَ لو  قال الرافعي: : ش

  )٥(. ل بعمل عمرةويتحلَّ 

ه فاحلكم فيه أنّ  عرفة،عن ومل ُيَصّد  ،ةإذا ُصدَّ عن مكّ  : اتاملهمّ قال يف 

ومل ينقل  )٦(عن املاوردي بشرح املهذّ يتحّلل. كذا نقله يف  مثّ  ،يه الوقوفجيب عل

  )٩(. )٨(لاملذكورة يف الباب ُتوِهم جواز التحلّ اإلطالقات  نّ إف ،فاعلمه ،)٧(غريه

                                                      
 سقطت من (ب). )١(
ا كذا يف النسختني واملهّمات، و  )٢( سخ (أ) يفلعّل صوا لعّلها:  اهلامش:  قال 

 .وجيربها
 .٤٤٩-٤/٤٤٨ املهّمات )٣(
إلحصال فرق يف جواز التحلّ أي:  )٤( قبل  يكونبني أن وعدم وجوب القضاء ار ل 

 .٥٠٤-٥٠٣. ينظر: منت اإليضاح مع اإلفصاح ص: الوقوف أو بعده
  .٣/٥٣٩العزيز فتح  )٥(
 .٤/٣٤٩احلاوي الكبري  )٦(
موع  )٧(  ، ومل أجد نقله عن املاوردي فيه.٨/٣٠١ا
بن حجر اهليتمي على اإليضاح ، وحاشية ا٤/٥١٢ املهّماتينظر:  أي: قبل الوقوف. )٨(

 .٦٣٠ص: 
 .املرجع نفسه املهّمات )٩(
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  .إىل آخره ] ِمْن َحمْظُورَاِت اْإلْحَرامِ  ْمَنُع الصَِّيب اْلُمْحرِمُ ـيُ  قوله: [

فال  ،ن مل يكن ُممَّيزاً فإ ،ة يف املمّيزديَ جوب الفِ حمّل وُ  :  اتاملهمّ يف  قال ش:

   . ِفديَة

ب حمرمات اإلحراماه ما ذكر ل ويدلّ   :قال)١( نون أنّ  ،ُه يف   ،واملغمى عليه ،ا

   )٣(. )٢(القولني ال كفارة عليهم يف أصحّ  ،ز، إذا َحَلقواوالصيب الذي ال مييّ 

  .] ِكْن جيَُِب ِإَعاَدُة السَّْعيِ لَ  قوله: [

قي -ف و وقإذا بلغ بعد ال : اتاملهمّ قال يف  ش: فعاد ولكن  - والوقت 

    الطواف كما يف السعي فينبغي أن جيَب إعادةَ  ،الطواف بعد

  )٤(. ا ُمَصرَّحاً  لةاملسأْ  ومل أر  :قال

  .] الصَّْومُ  َوَواِجُبهُ  قوله: [

ال  مَ فلِ  ،دإذا مل جيب الدَُّم على السيّ  :قولتأن   ولك : اتاملهمّ قال يف  ش:

   ؟بد كما يف الصداق وغريهجيب يف كسب الع
   

                                                      
 أ]./٧٦[ )١(
 .٣/١٣٧، والروضة ٣/٤٧٧فتح العزيز  )٢(
 .٤/٤١٢ املهّمات )٣(
 .٤/٤١٣ املهّمات )٤(
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  )٣(. )٢()١(التحريرا[وقد أشار إليه اجلرجاين يف 

ُعهُ  َوللسَّْيدِ  قوله: [   .] َمنـْ

ه ما إذا كان الرقيق أمًة ملا حملّ د من الصوم منع السيّ : اتاملهمّ قال يف  ش:
ه عن َيْضُعف ب اً أو كان عبد ،والكفارة على الرتاخي ،فيه من  تفويت االستمتاع عليه

   .فال منع على األصحّ  إّال و  ،اِخلدَمة أو ينالُه ضَررٌ 

من  هعلى هذا ال مينعو  قال َعِقَبُه:  كتاب األميان مثّ   ه عليه الرافعي يفنبّ كذا 

  )٥(. )٤(ع يف مثِل هِذِه احلالة يف غري زمان اخلدمةع وصالِة التطوّ َصوِم التطوّ 

  .] لُ لُّ حَ اَز َلُه ُهَو التَّ جَ  ،)٦(ُلهُ يْـ لِ ِد حتَْ لسَّيِّ َز لِ َوِإَذا َجا قوله: [

ُمْره وز َلُه أن يتحلََّل وإن مل هذا يُوِهُم َأن العبَد جيَُ  : اتاملهمّ قال يف ش: 

   .سيُده

   .ا ُهو اجلواُز ِعند أَمِر السيدِ بل املراد إمنّ  ،كوليَس كذل

   .لةِ وهو نظري املسأ ،ِلِه يف الزوجةوقد صرَّح الرافعي مبث

                                                      
)، ٣٧٦دل العبيسي (ص: التحرير يف الفقه (قسم العبادات) للجرجاين، حتقيق: عا )١(

ض)، سنة/   ١٤٢٦رسالة املاجستري يف جامعة امللك سعود قسم الثقافة اإلسالمّية (الر
 هـ. 

ونسبة هذا الكتاب إىل  ، وما أثبته من (ب) موافق ملا يف املهّماتالبحريف (أ):  )٢(

 اجلرجاين.
 .٤/٥٠٣ املهّمات )٣(
  .٢٧٨-١٢/٢٧٧العزيز شرح الوجيز ح فت )٤(
 .٤/٥٠٢ املهّمات )٥(
لتحلّ أنّ أي:  )٦( مره   .٣/١٧٧. ينظر: الروضة لبه التحلّ  مبا حيصل ه يستقلّ ال أنّ ، له 
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فاحملَصر  ،لز له أن يتحلّ َجيو  ،بغري حقّ  )١()احملصر( ِألَنّ وتعليل الرافعي هنا بقوله: 
  .، يشري إىل املقصود)٢(َأوىل حبقّ 

لتحلّ  :ه أن يقولفكان حقّ  ؛جيب عند األمرل التحلّ  نّ إ مثّ  ، لوإذا أمر السيُد 
  انتهى. )٣(. وجَب على العبد التحلل

  ]. )٤(ِمْن اْستَـْغَفَر لَُه اْحلَاجُّ ـَولِ  ْلَحاجِّ اللَُّهمَّ اْغِفْر لِ   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  قوله: [

                                                      
 يف (ب): احلصر. )١(
  .٣/٥٣١لعزيز شرح الوجيز افتح   )٢(
  ل).(مع حذف قلي ٤/٥٠٣: اتاملهمّ   )٣(
ْن مَ ِـ َول ْلَحاجِّ لِ  يـُْغَفرُ  ) بلفظ: ٩٧٢٦رقم ( ١٧/١٣٥يف مسنده أخرجه البزار  )٤(

 )،٢٥١٦رقم ( ٢/١٢٠٤، استحباب دعاء احلاجّ  :ب ،وابن خزمية ، اْستَـْغَفَر َلُه اْحلَاجُّ 

)، ٨٥٩٤( رقم ٨/٢٦٦)، ويف األوسط ١٠٨٩رقم ( ٢/٢٣٦املعجم الصغري  يف والطرباين
كتاب:   )، والبيهقي يف الكربى١٦١٢رقم ( ١/٦٠٩واحلاكم يف املستدرك كتاب: احلّج 

باحلجّ  ويف شعبه، فصل: )، ١٠٣٨١رقم ( ٥/٤٢٨: الدعاء للحاّج ودعاء احلاّج ، 
  ، وابن أيب شيبه يف املصّنفرة )، كّلهم عن أيب هري٣٨١٧رقم ( ٦/٢٠احلّج والعمرة 
  ) عن جماهد مرسًال. ١٢٦٥٨رقم ( ٣/١٢٢ب: ما قالوا يف ثواب احلّج  ،كتاب: احلجّ 

ف بعض األئمة توقّ و  ،لف فيهمدار احلديث على القاضي ُشَريك بن عبد هللا النخعي، اختُ و 
ذا احلديث.عن االحتجاج مبفاريده مسلم، صّححه احلاكم على شرط و  ، وقد انفرد 

لشهواهده، وابن حجر اهليتمي.  ؛واهليثمي، وحّسنه احلافظ ابن حجر، ووافقه الذهيب
مدار احلديث على ابن عدي، واحلافظ املنذري. و وضّعفه األلباين، ومال إىل ضعفه 

ف بعض األئمة عن االحتجاج توقّ و  ،لف فيهالقاضي ُشَريك بن عبد هللا النخعي، اختُ 
ذامبفاريده  الرتغيب والرتهيب، و ٥/١٦ الكامل يف الضعفاءاحلديث. ينظر:  ، وقد انفرد 

رقم  ٣/٢١١)، وجممع الزوائد ٣٧رقم ( ٨/٢٠٠، وسري أعالم النبالء ٢/١٦٩للمنذري 
،  ١/٢٠٥، و الزواجر للهيتمي ٨٤٢وي ص: )، واملقاصد احلسن للسخا٥٢٨٧(

ين البن عالن   ٢/٤٨٤للعجلوين  سومزيل اإللبا، وكشف اخلفاء ٥/١٧٧والفتوحات الرّ
 ).١١٧٧رقم ( ١٦٦ص: لأللباين  ضعيف اجلامع)، و ٣٢٢٥رقم (
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ن أيب لَيٍث بعن  ،)٢(حدثنا محّاد بن زيد : مسندهيف  )١(قال ُمَسدَّدٌ ش: 

  : )٤(رعن املهاج ،)٣(سليم
   

                                                      
: احلافظ، احملّدث، حّجة. مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي البصري، أبو احلسن )١(

لبصرة. ١٥٠ولد يف حدود  كتب إىل اإلمام أمحد بن   هـ، وهو أّول من صّنف (املسند) 
حنبل، يسأله عّما وقع الناس فيه من الفتنة يف القدر والرفض واالعتزال وخلق القرآن 

 .هـ ٢٢٨سنة  واإلرجاء، فأجابه ابن حنبل برسالة يف حنو أربع صفحات. توّيف 
رقم  ١٨٨)، وطبقات احلّفاظ ص: ٢٠٨رقم ( ٥٩٥-١٠/٥٩١سري أعالم النبالء ينظر: 

 .٧/٢١٥ألعالم للزركلي )، وا٤٠٦(
: ثقة ثبت محّاد بن زيد بن درهم األزدي اجلهضمّي، موالهم، البصرّي، أبو إمساعيل )٢(

ّودين. يُعر  ألزرق. أصله من سيبفقيه، شيخ العراق يف عصره. من حّفاظ احلديث ا  ف 
لبصرة. كان ضريراً طرأ عليه العمى، حيفظ أربعة آالف  ٩٨ولد سنة سجستان،  هـ 

لبصرة سنة  حديث. كان يكتب من كبار الثامنة وخرّج حديثه األئمة الستة. توّيف 
ذيب التهذيب ١٧٩ رقم  ١٧٨، والتقريب ص: )١٣رقم ( ١١- ٣/٩ هـ. ينظر: 

 .٢/٢٧١)، واألعالم للزركلي ١٤٩٨(
موالهم، واسم أبيه أمين. وقيل: أنس، وقيل: غري  بن أيب سليم بن زنيم األموي ليث )٣(

فع موىل ابن . حّدث عن: الشعيب، وجماهد، وطاو هـ ٦٠ذلك. ولد بعد  س، وعطاء، و
، ومل اً عمر، وخلق، وحّدث عنه: الثوري، وشعبة، وشريك، وخلق كثري. صدوق اختلط جدّ 

سري أعالم هـ. ينظر:  ١٤٨سنة  . توّيف ، واجلمهور على تضعيفهيتمّيز حديثه فُرتك
ذيب التهذيب ٨٤رقم ( ١٨٤- ٦/١٧٩النبالء  )، ٨٣٥رقم ( ٤٦٨- ٨/٤٦٥)، و

 إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة، و )٥٦٨٥رقم ( ٤٦٤ص: التهذيب تقريب و 
 .٣/٢٦٥للبوصريي 

. روى عن: عمر ْبن اْخلطاب، وابن عمر، وعنه: عثمان مرو النبال الشاميمهاجر بن ع )٤(
ي، وصفوان بن عمرو احلمصي. زرِ بن أيب زرعة، وليث بن أيب سليم، وعبد الكرمي اجلَ 

)، ٥٥٤٥رقم ( ٥/٤٢٨ّبان يف الثقات. ينظر: الثقات مقبول من الرابعة، وذكره ابن ح
 ).٦٩٢٢رقم ( ٥٤٨ص: التهذيب تقريب )، و ٥٦١رقم ( ١٠/٣٢٢لتهذيب وا
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 ،َلُه اْحلَاجُّ بَِقيََّة ِذي احلِْجَّةِ  ْستَـْغَفرُ يَ يـُْغَفُر لِْلَحاجِّ َوِلَمِن  : ابقال عمر بن اخلطّ  :)١()قال(

   )٢(. اْألَوَّلِ  َربِيعٍ ِمْن  اً َوَعْشر  ،َوَصَفرَ  ،َواْلُمَحرَّمَ 

   

                                                      
 سقطت من (ب). )١(
ب: ما قالوا يف ثواب احلجّ كتاب: احلجّ   أخرجه ابن أيب شيبة يف املصّنف )٢(  ، 

بسند  )، من طريق آخر عن ليث، عن جماهد، عن عمر ١٢٦٥٧رقم (٣/١٢٢
 منقطع، فإّن جماهداً مل يلق عمر. 

 ،وأليب الشيخ يف الثواب ،دوعزاه إىل مسدّ  ٢/٤٨٥جلوين يف كشف اخلفاء وأورده الع
ب: املطالب العاليةاحلافظ ابن حجر يف وأورده  مشروعية ُمالقاة احلاّج والتبشري ، 

ويشهد له  ، وغريهم.١/٢١٠ السيوطي يف الدر املنثور)، و ١٢٩٢رقم ( ٧/١٠٢، ِبَسالمته
سني ت  ما جاء عن يوسف بن أسباط، عن  يُغفر    :أنّه قال - وهو ضعيف  -الز

، أورده للحاّج وملن استغفر له احلاّج يف ذي احلّجة، واحملّرم، وصفر، وعشرين من ربيع 

  . ٦/١٤٧السته الدينوري يف جم
)، ٦١١٢رقم ( ١٠/٢٦٩)، و٥٣٧١رقم ( ٩/٢٧١ أمحداإلمام سند  ميف وله شاهد

روحني البن حبان  ِإَذا َلِقيَت ولفظه:  ،مرفوعاً  من حديث ابن عمر  ٢/٢٦٥وا

َتُه، َفِإنَُّه َمْغُفوٌر  اْحلَاجَّ َفَسلِّْم َعَلْيِه َوَصاِفْحُه، َوُمْرُه َأْن َيْستَـْغِفَر َلكَ  ْبَل َأْن يَْدُخَل بـَيـْ قـَ
 فيف.  هذا إسناد موضوع ، أو موضوع. قال االلباين فيه: اً إسناده ضعيف جدّ و  .َلهُ 

 أبو حممد ضعيفان، ،وعبد الرمحن بن البيلماين - ٢ ،حممد بن احلارث احلارثي -١إسناده: 
 ،وأبو حامت ،وحممد بن عبد الرمحن البيلماين ضعيف أيضاً، وقال عنه البخاري -٣

)، وجممع ٧٣٣٥رقم ( ٣/٥٠٤ينظر: ميزان االعتدال  . منكر احلديث والنسائي: 

، ٣/٢٦٥للبوصريي  بزوائد املسانيد العشرةوإحتاف اخلرية )، ٥٩٢٧رقم ( ٤/١٦الزوائد 
ذيب التهذيب  )، وتقريب التهذيب ص: ٤٨٩رقم ( ٩/٢٩٣و )،١٤٠رقم ( ٩/١٠٤و

 ٥/٤٣١ سلسلة األحاديث الضعيفةو ، ٥٧٧املقاصد احلسنة ص: و )، ٣٨١٩رقم ( ٣٣٧
  ).٢٤١١رقم (
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لرّْأي نَّ مثَله َال يَقالُ ِأل  ؛كم الرفعَله ح ،هذا موقوف   )٣(.)٢(، َولَيٌث فيه ِلنيٌ )١(ِ

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

ً  : ٧٤٢ومثله قال السخاوي يف املقاصد احلسنة ص: )١(  - فحكمه  ،ومثله ال يقال رأ

 . الرفع –إن ثبت 
 .١٧٩م النبالء /، كما قال الذهيب يف سري أعاللنقص حفظه )٢(
   :وميكن أن تكون حكمته : قال السخاوي: فائدة )٣(

أكثر احلاّج يصل إىل مّكة يف أّول ذي احلّجة أو قبله بيسري، ومعلوم أّن احلسنة  أنّ  -١
بعشر أمثاهلا، فيجعل لكّل يوم من عشر ذي احلّجة ما عدا يوم الوقوف ملزيد الثواب فيه 

م، فبلغ ذلك تسعني  ّ  يوماً، القدر املذكور يف حديث عمر. عشرة أ
 .وحيتمل أن يكون ذلك أقصى زمن ينتهي فيه القاصد مّكة بعد حّجه، لبلده غالباً  -٢

. وينظر: ٧٤٢ص:  يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة املقاصد احلسنة
  .١/٦١ فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية األجوبة املرضية

  
طناً.ان   تهى و احلمد أّوًال وآخراً، وظاهراً و

  وصّلى هللا على سّيد حممد وآله وصحبه وسّلم تسليماً كثرياً.
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  :وهي على النحو التايلالفهارس الفنية للرسالة: 

  
ت القرآنية. -١  فهرس اآل
 فهرس األحاديث النبوية. -٢
ر. -٣  فهرس اآل
 فهرس املصطلحات الفقهية  -٤
 فهرس الكلمات الغريبة. -٥
 فهرس القواعد األصولية والفقهية الوارد ذكرها يف الّرسالة. -٦
 فهرس مفردات املذهب الشافعي الوارد ذكرها يف الرسالة. -٧
 هلم. فهرس األعالم املرتجم -٨
 فهرس األماكن والبلدان. -٩
 ثبت املصادر واملراجع. - ١٠
 فهرس املوضوعات. - ١١
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ت القرآنية: -١   فهرس اآل

  :سورة البقرة

]١٠٢: اآلية[ چٹٱٱٹٱٱٹٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱچ

  .................................................................................  ٤٠٢  

  ٣٢٧  ....................................  ]١٢٥: اآلية[ٱچٱېٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱۉچ

  ٤٦٦  ............  ].١٢٥: اآلية[  چÂٱٱÁٱٱÀٱٱ¿ٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱ½ٱٱٱ¼ٱٱىٱچ

  ٥٤٠  ..............................  ]١٤٤: اآلية[ٱچٱھٱٱٱھٱٱہٱٱہٱٱہٱچ

  ٣٧٨  .....................  ]١٥٠، و١٤٤: اآلية[ چڭٱٱۓٱٱۓٱٱٱےٱٱےٱٱھٱچ

ٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱۉېٱٱۉٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۋٱٱۋٱٱٷٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٱٱۆٱٱۆٱچ

  ٢٣٠  ........................  ]١٨٩: اآلية[ٱٱٱچ¿ٱٱٱ¾ٱٱ½ٱٱ¼ٱٱىى

  ٥١١  ] ١٩١: اآلية[ چٹٱٱٹٱٱٹٱٱٿٹٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱچ

  ٥٢٢  ....................  ]١٩٧: اآلية[ٱٱچٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱچ

  ٥٢٤  ...........................................  ]١٩٧: اآلية[ٱچٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱچ

  ٥٢٤  ......................................................  ]١٩٧: اآلية[ٱچٺٱٱٺٱچ

  ٣٨٥  ..........................................  ]١٩٤: اآلية[ٱٱچژٱٱٱٱٱٱٱٱڈٱٱٱٱٱٱٱٱڈٱٱٱٱٱٱڎٱچ

  ٢٦٤  ..............  ]١٩٦: اآلية[ چۈٱٱۈٱٱٱٱٱۆٱٱۆٱٱۇٱٱۇٱٱٱڭڭٱٱڭٱٱڭٱٱۓٱچ

  ١٩٢  ..................................  ]١٩٦: اآلية[ چÇٱٱÆٱٱÅٱٱٱÄٱٱÃٱٱÂٱٱٱÁچ

  ٥١٨  .....................  ].١٩٦: اآلية[ چٱìٱٱëٱٱٱêٱٱٱéٱٱèٱٱçٱٱٱæٱٱåٱچ

  ٣٧٧  ................................  ]١٩٧: اآلية[ چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱچ
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[اآلية:  چڌڌٱٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱچٱٱچچ

١٥٢  ...........................................................................  ]١٩٨  

  ٤٦٠  ...........................................  ]٢٦١: اآلية[ چگٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱکچ

  ٤١٢  ................  ]٢٨٣اآلية: [ چڀٱٱپٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٻٱٱٻٱٻٱٱٻٱٱچ

ٱ ٱ

  سورة آل عمران:

  ٦٢٦, ٥٧٩  ........................  ]٩٢: آليةا[ٱچپٱٱپٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱچ

  ٣٨١  ..........  ]٩٦: اآلية[ٱچٱٱٱٱںٱٱںٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱچ

  ٥٤٨  ...................  ] ٩٦[آل عمران:  چٱڱٱٱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱچ

  ٣٠١  ......................................  ]٩٧: اآلية[ چۀٱٱٱٱۀٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱچ

  ٣٧٥  ...................  ]٩٧: اآلية[ چڭٱٱڭٱٱڭٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱےٱٱٱےٱٱھٱٱھٱچ

ٱ ٱ

  سورة النساء:

  ١١١  ....  ]٣٤: اآلية[ چٱٱٱٱٱٱڦٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٹٱٱٹٱچ

]٤١: اآلية[ چگٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱٱٱژٱٱژٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱڎچ

  .................................................................................  ٦٠٦  

  ٢٦٤  ................................................  ]٩٠: اآلية[ چھٱٱہچ

  ٥٦٧  ..............]٩٣: اآلية[ چٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱگٱٱگٱٱگچ

  ١١١  ................................  ]١٢٨: اآلية[ چپٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٱٱچ
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  سورة املائدة:

]٣: اآلية[ٱچڌٱٱڌٱٱڍٱٱڍٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱچٱٱچٱٱچٱچ

  .................................................................................  ٣٨٤  

  ٣٨٢  ..................................................  ]٢١:يةاآل[ٱچےٱٱھٱٱچ

  ٤٠٢  ..................  ]٢١: اآلية[ چڭٱٱۓٱۓٱٱےٱٱےٱٱھٱٱٱھٱٱھٱچ

  ٢٠٩  ..........................................  ]٩٥: اآلية[ چ¾ٱٱ½ٱٱ¼ٱٱىٱٱىٱٱېٱچ

ٱ ٱ

ٱ:األنعامسورة  ٱ

  ٤٦٠  ................................  ]١٦٠: اآلية[ چگٱٱگٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱچ

  ٥٦٥  ..............  ]١٦٠: اآلية[ چٱٱںٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱگٱچ

ٱ ٱ

ٱ:سورة األعراف ٱ

  ٣٤٦  ........................................  ]١٨: اآلية[ چڱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱچ

ٱ ٱ

ٱ:لتوبةسورة ا ٱ

  ٥٢٤  ..................................  ]٥ :اآلية[ٱچےٱٱےٱٱھٱٱھٱچ

]٢٨: اآلية[ٱچٱٱڤٱٱڤٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱچ

  .................................................................................  ٣٧٩  

  ٥٤٢  ................  ]٢٨: اآلية[ٱچٹٱٱٹٱٱٹٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱچ
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  ٣٨٥  ................................................  ]٣٦ :اآلية[ٱچڭٱٱڭٱٱڭٱچ

ٱ ٱ

  سورة هود:

  ٣٨٧  ............................................  ]٧٧: اآلية[ چںٱٱںٱٱٱڱٱٱڱچ

ٱ ٱ

  سورة الرعد:

  ٣٩٩  .........................................  ]٢٩: اآلية[ چپٱٱٱپٱٱپٱٱٻچ

ٱ ٱ

  سورة إبراهيم:

  ٣٨٥......................................]٣٥: اآلية[ چٹٱٱٹٱٱڤٱٱٹٱٱٹٱٱچ

  ٢١٤  .............................  ]٣٦: اآلية[ٱچٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱچ
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      ٦٨١ 
 

ٱ ٱ

  سورة الكهف:

  ٢٢٧  .................................  ]٩٥: اآلية[ چٱÕٱٱÔٱٱٱÓٱٱÒٱٱٱیٱٱیٱچ

ٱ ٱ

  سورة طه:

  ٣٥  .............................................  ]٥: اآلية[ٱچڑٱٱژٱٱژٱٱٱٱٱڈچ

  ٣٨٣  .........................................  ]١٢: اآلية[ چÆٱٱÅٱٱÄٱٱÃٱچ

  ٣٩٣  ..................  ]٥٥: اآلية[ چٱٱڌٱٱڌٱٱڍٱٱڍٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱچ

ٱ ٱ

  سورة احلّج:

  ٥٠٩  .................  ]٢٥: اآلية[ٱچٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڤٱٱڤٱچ
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ڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇچ

ت:  چڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱژٱٱ ٱ٨...........................]٥٨ -  ٥٦[الذار ٱ
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  :فهرس األحاديث النبويّة -٢
  

َلَة ُأْسرَِي ِيب  -ويف رواية َهّداب: َمَرْرُت  - أَتـَْيُت    ٤٠١  ...........................  َعَلى ُموَسى لَيـْ
َِّ َمَساِجُدَها   ٣٨٣  ........................................................  َأَحبُّ اْلِبَقاِع ِإَىل ا

  ٣١٦  .......................................  اقْـتـُُلوَها   :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النّيب  إْذ وثبْت علينا حّية،

  ٤٦٠  ............................................................  ِإَذا َأْحَسَن َأَحدُُكْم ِإْسَالَمهُ 
  ١٠٥  ............................................................  ِإَذا أَرَاَد َأَحدُُكْم أَْمراً فـَْليَـُقلِ 

َِّ َال  ...ِإَذا أَرَاَد َأَحدُُكْم أَْمراً فـَْليَـُقِل: اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسَتِخريَُك بِِعْلِمَك،  ِ   ١٠٦  ......    َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ 

  ٢١٩  ...............................  )عباد بن قسامة(إذا رأيَت البيت فقل: اللهم زد بيَتك هذا 

  ٦٧٣  ...............................  ِإَذا َلِقيَت اْحلَاجَّ َفَسلِّْم َعَلْيِه َوَصاِفْحُه، َوُمْرُه َأْن َيْستَـْغِفَر َلكَ 
ألَْمِر فـَْليَـرَْكْع رَْكَعتَـْنيِ ِمْن َغْريِ الَفرِيَضةِ  ِ   ٩٣  ......................................  ِإَذا َهمَّ َأَحدُُكْم 

  ٥٨٦  .........................................................  ُحُهْم ِيف َجْوِف َطْريٍ ُخْضرٍ أَْرَوا
  ١٣٧  ......................................................  َأَصْبَت السُّنََّة، َوَأْجزَأَْتَك َصَالُتكَ 

  ٢٥٠  ...............................................................  اْصَنِعي َما َيْصَنُع اْحلَاجُّ 
  ٤٠٨  ...........................................................  ثالث عمر ملسو هيلع هللا ىلصاعتمر النّيب 

  ٤٠٧  ........................................................  أربع ُعَمرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاعتمر رسول هللا 
  ٢٤٨  ....................................................اْغَتِسِلي، َواْستَـْثِفرِي بِثـَْوٍب َوَأْحرِِمي 

  ٢٥٠  ................................................................  ُل اْحلَاجُّ افْـَعِلي َما يـَْفعَ 
  ٦٢٨  ........................................................  من حنو بئر مجل ملسو هيلع هللا ىلصأقبل النّيب 

  ٦٢٨  ...................................................  ِمْن حنو بئر َمجَل ملسو هيلع هللا ىلصأقبل رسوُل هللا 
ُ َلكَ  َّ   ٩٤  ...........................  اْكُتِم اْخلُْطَبَة، ُمثَّ تـََوضَّْأ َفَأْحِسْن ُوُضوَءَك، ُمثَّ َصلِّ َما َكَتَب ا

  ٤٦٩  .........................................  َأْكَرُم ُسكَّاِن السََّماِء الِذْيَن َيُطوُفوَن َحْوَل َعْرِشهِ 
  ٤٣٠  ..........................................................................  ِإالَّ اْلَكْعَبَة 

  ٤٣٠  ..................................................................  ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْلَكْعَبةَ 



 

      ٦٨٧ 
 

  ٤٣٠  ...................................................................  ِإالَّ َمْسِجَد اْلَكْعَبةِ 
  ٦٠٥  ......................................................  ابَن مسعود أن يقرأ عليهملسو هيلع هللا ىلص أمر 

ِديَنةُ 
َ
َُْكُل الُقَرى، يـَُقوُلوَن يـَْثِرُب، َوِهَي امل   ٥٩٩  .....................................  أُِمْرُت ِبَقْريٍَة 

َِّ تـَعَ    ٤٦٩  ..............................  اَىل الَِّذْيَن َيُطْوفـُْوَن َحْوَل َعْرِشهِ ِإنَّ َأْكَرَم اْلَمَالِئَكِة ِعْند ا
  ٦٠١  ........................................................  ِإنَّ هللاَ تـََعاَىل َمسَّى اْلَمِديَنَة طَابَةَ 

ََّ َحرََّم َمكََّة، فـََلْم حتَِلَّ ِألََحٍد قـَْبِلي   ٥١١  .................................................  ِإنَّ ا
َبة ملسو هيلع هللا ىلصأّن النّيب  ِب َبِين َشيـْ َ   ٢٣٢  .........................................  َدَخَل الـَمْسِجَد ِمْن 
ء، ويوم األربعاءدعا فيه يوم  ملسو هيلع هللا ىلصأّن النّيب    ٦٠٧  .............................  االثنني، ويوم الثال
  ٣٧٠  ........................................................  صّالها مبىن يومئذٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأّن النّيب 
  ٣١٢  ..................................................  كان يتعبَُّد فيه قبل النبّوة  ملسو هيلع هللا ىلصأّن النّيب 

ِين.. َ   ٥٤١  ....................................................................  ِإنَّ ِجْربِْيَل َأ

  ١٢١  ...................  چٻٱٱٻٱٱٱٱچقرأ يف ركعيت الفجر:   ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول هللا 

  ٦٠٧  ...............................  ه طويالً دخله فركع فيه ركعتني، مثّ دعا ربّ  ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول هللا 

  ٦٥١  .......................  ِهَي َصْيٌد، َوِفيَها َكْبشٌ ُسِئَل عن الضبع، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول هللا 

ْلبَـْيِت َعَلى رَاِحَلِتهِ - َوُهَو َيْشَتِكي  -َقِدَم َمكََّة  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل ِهللا  ِ   ٢٨٤  ................  ، َفطَاَف 
  ٣٦٣  .....................  بطَْيهكان إذا صّلى فرَّج بني يَدْيه، حّىت يـَْبُدَو بياض إِ   ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول هللا 
  ٦٢٩  ............................................  مسح على اخلفني واخلمار ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول هللا 

  ٣٧٠  ..................................................  أَفَاَض يـَْوَم النَّْحرِ : ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول هللا 

  ٤٥٦  ...........................................  ِإنَّ َصَالًة ِيف َمْسِجدُِكْم َهَذا تـَْعِدُل أَْلَف َصَالةٍ 
  ٤٦٠  ..............................  َسْبِعَني َحَسَنةً ِإنَّ لِْلَحاجِّ الرَّاِكِب ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َختُْطوَها رَاِحَلُتُه 

َلٍة ِعْشرِيَن َوِماَئَة َرْمحَةٍ  َِِّ َعزَّ َوَجلَّ ِيف ُكلِّ يـَْوٍم َولَيـْ   ٤٦١  .....................................  ِإنَّ 
َ  ،ِإنَّ َمْسَحُهَما (احلجر األسود   ٢٩١  .............................  والركن اليماين) َكفَّاَرٌة لِْلَخطَا

  ٥١٢  ....................................................  ِإنَّ َمكََّة َحرََّمَها هللاُ َوَملْ ُحيَّرِْمَها النَّاسُ 
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  ٤٠١  .......................................................  ِيف قـُُبورِِهْم ُيَصلُّونَ  األَنِْبَياُء َأْحَياءٌ 
َِّ َوالصََّالِة  َا بُِنَيِت اْلَمَساِجُد ِلذِْكِر ا   ١٦٩  .................................................  ِإمنَّ

ً) ميانّية  ملسو هيلع هللا ىلصأنّه    ٥٧٢  ...........................................................  كساها (ثيا
  ٢٣٤  .....................................................أّول شيء بدأ به الطواف: ملسو هيلع هللا ىلصأنّه 

َها يـُْرَفعُ    ٣٥٥  ................................................................  ِإنَُّه َما تـُُقبَِّل ِمنـْ
  ٤٨٩  ...................................  لُِّم َعَليَّ قـَْبَل َأْن أُبـَْعثَ ِإّينِ َألَْعِرُف َحَجراً ِمبَكََّة َكاَن ُيسَ 

  ٤٩٤  .............................................  أَوَُّل بـُْقَعٍة ُوِضَعْت ِيف اْألَْرِض َمْوِضُع اْلبَـْيتِ 
  ٥٤١  ...............................................  ليلة ُأسِرَي به يف بييت ملسو هيلع هللا ىلصت رسول هللا 

  ٢١٥  ....................................................  ليلة فتح مّكة ملسو هيلع هللا ىلصت فيه الرسول 
حلََنِفيَِّة السَّْمَحةِ بُِعثْ  ِ   ٢٥٤  ...............................................................  ُت 

 َُّ   ٤٩١  .....................................................  ِمْن َأْصَالِِمْ  َبْل أَْرُجو َأْن ُخيْرَِج ا
  ٢١٨  ............................  ِلِم ِعْنَد ُرْؤيَِة الَكْعَبةِ ُمسْ ـتـُْفَتُح أَبـَْواُب السََّماِء َوُتْسَتَجاُب َدْعَوُة ال

َعاُء ِيف أَْربـََعِة َمَواِطنَ    ٢١٨  .................................  تـُْفَتُح أَبـَْواُب السََّماِء، َوُيْسَتَجاُب الدُّ
  ٣٥١  .....................................................................  اْلَتِقْط ِيل َحًصى
  ٣٣٥  ............................................................  فَاْستَـَلَمهُ  ُمثَّ َرَجَع ِإَىل الرُّْكنِ 

  ٢١٤  ............................  َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِعْنَد الثَِّنيَِّة َحْيُث َال يـََرْونَُه، اْستَـْقَبَل ِبَوْجِهِه اْلبَـْيتَ 
ُروُر لَْيَس َلُه َجزَاٌء ِإالَّ اْجلَنَّةُ  جُّ اْلَمبـْ   ٣٧٧  ....................................................  احلَْ

َ أَْربـَُعِماَئةٍ  ُر السَّرَا   ١١٧  .................................................................  َخيـْ
  ٦٢٩  ..........................................  ا معهإىل بئر مجل، وذهبن ملسو هيلع هللا ىلصذهب رسول هللا 
  ٦٠٨  .............................................................  ُخنامةً  ملسو هيلع هللا ىلصرأى رسول هللا 

  ٦٢٩  ................................  توّضأ، ومسح على اخلفني، واخلمار  ملسو هيلع هللا ىلصرأيُت رسول هللا 
  ٦٣٠  ..........................................................  اليسرية ملسو هيلع هللا ىلصمسّاها رسول هللا 

ًعا َوِعْشرِينَ    ٤٣٦  ...........................  َصَالُة الرَُّجِل ِيف اْجلََماَعِة َتزِيُد َعَلى َصَالتِِه َوْحَدُه َسبـْ
ًعا َوِعْشرِينَ َصَالُة الرَُّجِل ِيف اجلََْماَعِة َتزِي   ٤٥١  ...........................  ُد َعَلى َصَالتِِه َوْحَدُه َسبـْ



 

      ٦٨٩ 
 

  ٤٥١  ....................................  َصَالُة الرَُّجِل ِيف اجلََماَعِة ُتَضعَُّف َعَلى َصالَتِِه ِيف بـَْيِتهِ 
  ٤٣٢  ...........................................................  َصَالُة الرَُّجِل ِيف بـَْيِتِه ِبَصَالةٍ 

ُر َمْوُضوعٍ    ٤٦٣  .................................................................  الصََّالُة َخيـْ
َالٍة ِيف َغْريِِه ِمَن اْلَمَساِجِد ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْحلَرَاَم فَِإنَّ الصََّالَة َصَالٌة ِيف َمْسِجِدي َهَذا أَْفَضُل ِمْن أَْلِف صَ 

  ٤٥٥  ........................................................................  ِفيِه أَْفَضلُ 
  ٤٥٤  ...................................  َصَالٌة ِيف َمْسِجِدي َهَذا أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َصَالٍة ِيف َغْريِهِ 

  ٤٣٥  ................ اْلَمْسِجَد اْحلَرَامَ َصَالٌة ِيف َمْسِجِدي َهَذا أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َصَالٍة ِفيَما ِسَواُه ِإالَّ 
  ٤٥٦  ........................  َصَالٌة ِيف َمْسِجِدي َهَذا تـَْعِدُل أَْلَف َصَالٍة ِفيَما ِسَواُه ِمَن اْلَمَساِجدِ 

َماِم أَْفَضُل ِمْن َمخٍْس َوِعْشرِيَن َصَالةً    ٤٥١  ........................................  َصَالٌة َمَع اْإلِ
  ٦٤٠  ......................................  ملدينة أربعاً، وبذي احلليفة ركعتني ملسو هيلع هللا ىلصصّلى النّيب 
  ٤٤٠  ................................................  ِإَذا أََرْدِت ُدُخوَل اْلبَـْيتِ  ْجرِ َصلِّي ِيف احلِ 
  ٤٤٠  .......................................................  ْجِر؛ فَِإنَُّه ِمَن البَـْيتِ َصلِّي ِيف احلِ 

  ٢٨٤  ......................................................  َعَلى رَاِحَلِتِه َوُهَو َشاكٍ  ملسو هيلع هللا ىلصطَاَف ً 
ْلبَـْيِت ِمبَْنزَِلِة الصََّالةِ  ِ   ٤٦٥  .........................................................  الطََّواُف 
لبَـْيِت ِمْثُل الصََّالةِ  ِ   ٤٦٦  ..........................................................  الطََّواُف 

لبيِت َأحبُّ إ   ٤١٨  .............................................................  يلَّ طواُفَك 
  ٣٩٩  .........................................................................  ُطْوَىب لِلشَّامِ 

  ٢٨٤  ......................................................  طُْوِيف ِمْن َورَاِء النَّاِس َوأَْنِت رَاِكَبةٌ 
  ٢٩٨  ..................................................................  الُعْمَرُة اَحلجُّ اَألْصَغرُ 

نـَُهَما   ٢٩٨  .....................................................  الُعْمرَُة ِإَىل الُعْمَرِة َكفَّاَرٌة ِلَما بـَيـْ
  ٥٦٨  ...........................................................  فَِإَذا َأَصاَب َدًما َحرَاًما بـَلَّحَ 

  ٢٥٠  ..............................................................  فَاْقِضي َما يـَْقِضي اْحلَاجُّ 
َ ِمبَكَّةَ بـَْيِيت  ُفرَِج َسْقفُ    ٤٣٩  .............................................................  َوَأ

  ٤٥١  ..........................................................  َفَصلُّوا أَيـَُّها النَّاُس ِيف بـُُيوِتُكمْ 



 

      ٦٩٠ 
 

  ٤٥٦  ...................................  أَْلفٍ َفْضُل الصََّالِة ِيف اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َعَلى َغْريِِه (مبِائَِة)
  ٤٣٥  ........................................  َفْضُل اْلَمْسِجِد اْحلَـرَاِم َعَلى َمْسِجِدي ِمَئُة َصَالٍة 

  ١٢١  ..................................................  الركعتني قبل الفجر يقرأ يفملسو هيلع هللا ىلص فكان 
  ٣٣٦  ....................................  قـَبََّل احلََْجرَ   -من طوافه  ملسو هيلع هللا ىلصيعين النّيب  –فـََلمَّا فـَرََغ 

  ٤٨٠  .................................................................  َفَمْن َكاَن يُْطِعُمَك؟ 
 َِّ ْلبَـْيِت َسبـًْعا ،ملسو هيلع هللا ىلصَقِدَم َرُسوُل ا ِ   ٣٢٦  ...............................................  َفطَاَف 

  ١٢٣  ...............................................  َال يـَْنزُِل َمْنزًِال ِإالَّ َودََّعُه ِبرَْكَعتَـْنيِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن 
ْلبَـْيتِ  ملسو هيلع هللا ىلصاْألَْعَماِل ِإَىل النَِّيبِّ  َكاَن َأَحبَّ  ِ   ٤٢٨  ...........................  ِإَذا َقِدَم َمكََّة الطََّواُف 

 ً ، َوِإَذا َسَأَل َسَأَل َثال   ١٧٦  ...........................................  َكاَن ِإَذا َدَعا َدَعا َثالً
  ٦٢٦  .........................................  يدخل بسانه وينام فيه، ويستظلّ  ملسو هيلع هللا ىلصكان النّيب 

  ٦٢٥  ..............................................  يت الشهداء وأبناءهم ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا 
َُْكْل ِمنْـ    ٣٦٥  ................................................  َها أَْنَت َوَال َأَحٌد ِمْن رِفْـَقِتكَ الَ 

  ٦٣١  ..................................................................  َال َجتَْعُلوا قـَْربِي ِعيداً 
  ٥٦٩  ........................................................................  َال َتُسبُّوا تـُبـًَّعا

  ٥٦٧  .....................................................  َال يـَزَاُل اْلُمْؤِمُن ِيف ُفْسَحٍة ِمن ِديِنهِ 
َا َأَحدٌ  ِ   ٣٧٨  .....................................................  َال َيْصِربُ َعَلى َألَْوائَِها َوِشدَّ

  ١٦١  ............................................  َص، َوَال اْلبُـْرُنسَ َال يـَْلَبُس السَّرَاِويَل، َوَال اْلَقِمي
  ٥٩٢  ..................................................................  لِْلَمِديَنِة َعْشَرُة َأْمسَاءٍ 
  ٣٦٨  ......................................  اجلمرَة، وحنر نسكه، وحلق ملسو هيلع هللا ىلصلـّما رمى رسوُل هللا 
ْلبَـْيِت َعَلى رَاِحَلِتهِ وهو مريض،  ملسو هيلع هللا ىلصلـّما قدم رسول هللا  ِ   ٢٨٤  ...........................َفطَاَف 

  ٣٦٧  .................................................................اللُهمَّ اْرَحِم اْلُمَحلِِّقنيَ 
  ٦٧١  ..............................................  َولِـِمْن اْستَـْغَفَر َلُه اْحلَاجُّ اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلَحاجِّ 

  ٦٥٦  ............................................................  اللُهمَّ ِإنَّ إِبـْرَاِهْيَم َحرََّم َمكَّةَ 
  ٢٢٦  ................................................................... اللَُّهمَّ أَْنَت السَّالمُ 



 

      ٦٩١ 
 

  ٣٨٢  ...............................................  اللَُّهمَّ ِإنََّك َأْخَرْجَتِين ِمْن َأَحبِّ اْلِبَقاِع ِإَيلَّ 
  ١٢٤  ...................................................................  اللَُّهمَّ ِبَك انـَْتَشْرتُ 

َنا اْلَمدِ    ٥٠٤  ..............................................................  يَنةَ اللُهمَّ َحبِّْب إِلَيـْ
َتَك َهَذا َتْشرِيفاً َوتـَْعِظيماً َوَتْكرِمياً، َوِبرّاً َوَمَهابَةً    ٢٢٤  .................................  اللَُّهمَّ زِْد بـَيـْ

َعاء، َكاَن َمْسِجِدي   ٦٤٥  ............................................  َلْو بُِينَ الـَمْسِجِد ِإىل َصنـْ
َعاء،َكاَن َمْسِجِدي   ٦٤٦  ......................................  َلْو ُبِينَ َمْسِجِدي (َهَذا) ِإَىل َصنـْ

  ١١٩  ...................................................  أَْهِلِه ِمْن َخِليَفةٍ َما اْسَتْخَلَف َعْبٌد ِيف 
َر ِإَىل ُأُحدٍ    ٦٣٤  .................................................................  َما بـَْنيَ َعيـْ
  ٦٣٢  ..................................................................  َما بـَْنيَ َعْريٍ ِإَىل َكَذا

  ٣٤٦  .....................................................  َما ُرِؤَي الشَّْيطَاُن َأْصَغَر، َوَال َأْحَقرَ 
  ٣٥٦  ......................................................  َما قُِبَل َحجُّ اْمرٍِئ إالَّ رُِفَع َحَصاهُ 

  ٣٧٦  .........................................................  َما ِمْن َنِيبٍّ ِإالَّ َوَقْد َحجَّ اْلبَـْيتَ 
ُسُه شيءٌ  املاءُ    ٦٢٦  ...........................................................  َطهوٌر ال يُنجِّ

  ٦٣٢  .....................................................  الـَمِديَنُة َحرَاٌم َما بـَْنيَ َعائٍِر ِإَىل َكَذا
  ٦٣٢  .......................................................  اْلَمِديـَْنُة َحَرٌم َما بـَْنيَ َعْريٍ ِإىل ثـَْورٍ 

ُر َمْن َهَذا؟  جبنازة عند قٍرب فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصمّر الّنيبُّ    ٣٩٣  ....................................  قـَبـْ

  ٤٥٠  ........................................................  َمْن تـََقرََّب ِفيِه ِخبَْصَلٍة ِمَن اخلَْْري 
ُعِماَئِة َحسَ  َها ُكِتَب َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َسبـْ َة َماِشًيا َحىتَّ يـَْرِجَع إِلَيـْ   ٤٣٣  ..............  نةَمْن َحجَّ ِمْن َمكَّ

  ٣٧٧  ...............................................  َمْن َحجَّ َهَذا البَـْيَت فـََلْم يـَْرُفْث َوملَْ يـَْفُسقْ 
  ٣١٦  ....................................................  َمْن َدَخَل َداَر َأِيب ُسْفَياَن، فـَُهَو آِمنٌ 

  ٦٤٧  .................................................  ِإبـْرَاِهيَم ِيف َعاٍم َواِحدٍ َمْن زَاَرِين َوزَاَر َأِيب 
  ٦٠٠  ..................................................  َمْن َمسَّى اْلَمِديَنَة يـَْثِرَب، فـَْلَيْستَـْغِفِر هللاَ 

  ٣٧٨  ................................................................  َمْن َصبَـَر َعَلى َألَْواِئَها
ََذا اْلبَـْيِت ُأْسُبوًعا ُحيِْصيهِ    ٤١٤  ...................................................  َمْن طَاَف ِ



 

      ٦٩٢ 
 

ََذا البَـْيِت ُأْسُبوًعا   ٣٢٩  .........................................................  َمْن طَاَف ِ
أن يَقتَل عند املسجد احلرام، بَِعَدِن أَبـَْنيَ ليه حىتَّ يعملها، وإن هّم وهو من َهمَّ بسيئة مل ُتْكَتب ع

  ٥٠٩  ...........................................................  أذاقه هللاُ من عذاب أليم

َر ُروَمَة فـََلُه اجلَنَّةُ    ٦٢٧  ..........................................................  َمْن َحيِْفْر بِئـْ

َر ُروَمةَ    ٦٢٧  .................................................................  َمْن َيْشَرتِي بِئـْ
  ٦٠٧  .................  لمنيأحد الصحابة ليبّلغ املس ملسو هيلع هللا ىلصنزلْت آية حتويل القبلة، فأرسل رسول هللا 

  ٣٥١  ...............................................................  َهاِت فَاْلُقْط ِيل َحًصى
َبةُ  َبُة، َهِذِه طَيـْ َبُة، َهِذِه طَيـْ   ٦٠١  ......................................................  َهِذِه طَيـْ
َر أَْعَماِلُكْم الصََّالةَ    ٤٦٣  ......................................................  َواْعَلُموا َأنَّ َخيـْ

  ١٩٧  ..................................................................  َواحلَاجُّ َأْشَعُث أَْغبَـرُ 
  ٤٥٧  ............................................  َوالصََّالُة ِيف بـَْيِت اْلَمْقِدِس ِخبَْمِسِمائَِة َصَالٍة 

َِّ إِ  َِّ َوا ُر أَْرِض ا   ٤٤٦  ..............................................................  نَِّك َخلَيـْ
َِْوي ِإَىل قـََناِديَل ِمْن َذَهٍب ِيف ِظلِّ اْلَعْرشِ    ٥٨٦  .............................................  َو

لسََّالمِ  ِ ُرُمهَا الَِّذي يـَْبَدأُ    ٤١١  ...........................................................  َوَخيـْ
  ٢٢٠  ......................................................  َوزِْد َمْن َشرََّفُه َوَعظََّمُه ِمـمَّْن َحجَّهُ 

  ٤٨٠  ..............................................................  (أي: زمزم) َوِشَفاُء ُسْقمٍ 
  ٤٤٢  ................................  ِدُل مائة ألِف صالٍة يف املسجِد احلرامِ َوَصالٌة ِيف الكعبِة تع

  ٤٥٥  .........................  َمْسِجِد اْحلَرَاِم أَْفَضُل ِمْن ِماَئِة أَْلِف َصَالٍة ِفيَما ِسَواهُ ـَوَصَالٌة ِيف ال

  ٤٣٢  ..............................................................  َوَصَالتُُه بِـَمكََّة ِمبَِئِة أَْلفِ 
  ٤٠٧  .......................................................  رجًال سهالً  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا 

  ٣٦٥  .............................................................  رِفْـَقِتكَ  أَْهلِ  َوالَ َأَحٌد ِمنْ 
  ١٦١  ..........................................................  ْلُيْحرِْم َأَحدُُكْم ِيف ِإزَاٍر َورَِداءٍ وَ 

  ٦٠٨  ...................................................  َوَما َعَلْيُكم َلْو َحتَوَّْلُتْم ِإَىل َسْفِح اجلََبلِ 
ًئا   ٥٦٥  ..............................................  َوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها ملَْ ُتْكَتْب َشيـْ



 

      ٦٩٣ 
 

  ٥١٠  ..................................................  َوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها، ملَْ ُتْكَتبْ 
ٍع، َأْو ُدوٍر؟َوَهْل تـََرَك    ٤٩٨  .................................................  لََنا َعِقيٌل ِمْن ِرَ

  ١١٦  ..........................................................  َ َأْكَثُم، اْغُز َمَع َغْريِ قـَْوِمكَ 
َْمٍر فَاْسَتِخْر َربََّك ِفيِه َسْبَع َمرَّاتٍ  ِ   ١٠١  ....................................  َ أََنُس، ِإَذا َمهَْمَت 

  ٦٠٩  .................................  َ أَْهَل اخلَْنَدِق! ِإنَّ َجاِبراً َقْد َصَنَع ُسْؤراً، َفَحيَّ َهًال ِبُكمْ 
ََذا البَـْيتِ َ    ٣٨١  ......................................   َبِين َعْبِد َمَناٍف، َال َمتْنَـُعوا َأَحًدا طَاَف ِ

  ٦٧١  ....................................................  يـُْغَفُر لِْلَحاجِّ َولـَِمْن اْستَـْغَفَر َلُه اْحلَاجُّ 
  ٥٩٩  ..........................................................  يـَُقْوُلوَن يـَْثِرَب، َوِهَي الـَمِديـَْنةُ 

لَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َهَذا اْلبَـْيِت ُكلَّ يـَْوٍم َولَيـْ َّ   ٤٦١  .......................  ٍة ِعْشرِيَن َوِماَئَة َرْمحَةٍ يـُْنزُِل ا
  ٤٦٢  ......................................................  يـَْنزُِل َعَلى َهَذا البَـْيِت ِيف ُكلِّ يـَْومٍ 

   



 

      ٦٩٤ 
 

ر: -٣   فهرس اآل
  

ت ِبذي َطوىً  ابن عمر    ٢١٧  ...............................  أنّه كان ال يـَْقَدم مّكة إّال 

(عبد هللا بن  : احلزورة من املسعى إىل خمرج سيل أجياداملسجد الذي وضعه إبراهيم  أساس

  ٤٤٧  ................................................................   العاص) عمرو بن
  ٣٩٥  .............................   (ابن عباس) من ُسرة األرض مبّكة ملسو هيلع هللا ىلصطينة رسول هللا  أصل

  ٤٩٩  ............................................  إّيل  حمّمد، فقد أََوْيُت قبلك سّتة عشر نبّياً 
  ٣٩٣  ...........................  ؟ملسو هيلع هللا ىلصلـّما سئل: أين يدفن رسوُل هللا   أّن أ بكر الصديق

َّ مكاٌن قُِبَض فيه نبيُّه   ٣٩٣  .........................  (علي بن أيب طالب) إّن أحبَّ البقاع إىل ا
لقبضة البيضاءأمر جربيل  ،ملسو هيلع هللا ىلصإّن هللا تبارك وتعاىل لـّما أراد أن خيلق حممداً  تيه   أن 

  ٣٩٥  ..................................................................  (َكْعب األحبار)
ا ملكاً، فما تقّبل منه ُرِفع   ٣٥٤  ...............................  (ابن عباس) إّن هللا تعاىل وّكل 

  ٣٩٣  ...............................  هِ أَنَّ اْلَمَلَك يـَْنطَِلُق فـََيْأُخُذ ِمْن تـَُراِب اْلَمَكاِن الَِّذي يُْدَفُن ِفي

  ٤٠٤  ...........................  َقِدَم املدينة  فركب إليه عمُر بن عبد العزيزأّن أنس بن مالك 

اب الذي ُخِلَق منه    ٣٩٥  ..............................  من تراب الكعبة ملسو هيلع هللا ىلصأّن جربيل أخَذ الرتُّ
ُعَمر بن اخلطّاب  ، وَعْبَد الـَمـَلِك بن َمْرَوان، وعبد هللا بنإّن َعْبَد ِهللا بن الزُِّبْريِ، وأخاه ُمْصَعباً 

  ٣٠٦  ........................................................  ا يف هذا الـموضعَدَعو 

لبيت، وال بني الصفا واملروة حّىت يرجع من  أنّ  عبد هللا بن عمر كان إذا أحرم من مّكة، مل يطف 
  ٣٤١  ................................................................................  مىن
  ٤٧٨  ......................................  قال لـّما حّج وشرب من ماء زمزممعاوية أّن 

  ٤٤٧  ...  (أبو هريرة) إ لنجد يف كتاب هللا عّز وجل: أن حّد املسجد احلرام من احلزورة إىل املسعى
  ٤١١  ...................  (ابن عباس) أنتم  أهَل مّكَة ال عمرَة لكم، إّمنا عمرُتكم الطواف بغسل

  ٥٧٣  ....................  بروداً ميانيَّة (عثمان) كساها قـَُباِطّي من مصر، وكساها(أي: عمر)   أنّه 



 

      ٦٩٥ 
 

فع) أنّه  ّ بن عمر (أي:    ٣٣٨  ....  يقول: الّلهّم إّنك قلتَ  -يدعو  وهو على الصََّفا -مسع عبد ا
  ٣٥٦  ............................  (ابن عمر) قَِبَل هللا ِمن امرئ حّجًة إّال رفع حصاه إنّه وهللا ما

  ٥٦٩  .................................  (ابن جريج) )أّول من كسى الكعبة إمسعيل النّيب (

  ٥٩٢  ..................................  (عبد العزيز بن حممد) بلغين أنَّ هلا يف التوراة أربعني امساً 
َم إقامِتها مبّكة جاَوَرْت به عائشُة  ّ   ٣١٢  .............................................  أ

  ٤١٦  .....................................  (ابن عباس) ماحلّج والعمرة فريضتان على الناس كلِّه
  ٤٩٦  ........................  (الفاكهي) خرب َوفد َعاد لالستسقاء لقومهم ِبسبب َجدب ِبَالدهم

  ٤١٢  ....................  (طاوس) الذين يعتمرون من التنعيم، ما أَْدري يـُْؤَجُرون فيها أم يُعذَّبون؟
  ٥٤٨  .............................  روى عن عبد هللا بن الزبري، أنّه كان يقول: ُمسّي البيت العتيق

  ٦٢٧  .....................  كانت تسقي لتـُبَّع اليماين  –هلا: فكهة يقال  –ُروي أّن امرة بين ُزَريق 

  ٤١١  ...........................................   أهَل مّكَة! ُروي عن ابن عباس أنّه قال: 

ن، وثالثٌ    ٤٠٨  ..................................  ُرِوي عن عطاء: يف كّل شهر عمرة، أو عمر
اَر، واإلميانَ  هللاُ  مسَّى   ٥٩٨  ........................  (عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب) املدينَة: الدَّ

  ٥٦٤  ...............  فقال: مايل ولبلد ُتضاَعف فيه السّيئاتُسِئَل ابن عباس عن مقامه بغري مّكة 
  ٥٧٢  ....................  عن ابن جريج قال: ُأْخِربُْت أّن عمر بن اخلطاب كان يكسوها الَقَباطيّ 

  ٤١٦  ...............................................  عن ابن عباس أنّه كان يرى العمرة واجبةً 

  ٢٩٤  ............................  ِبْسِم ِهللا َوهللاُ ْأْكبَـرُ : أنّه كان إذا استلم الركن قال عن ابن عمر

  ٤٠٩  .......................................  مر يف رجب يف كّل عامعن ابن عمر: أنّه كان يعت
  ٤٠٩  ..............................................  َخرََج َواْعَتَمرَ عن أنس: كان إذا َمحََّم رأَسه

ا اعتمرْت يف عاٍم ثالَث ُعمر عن عائشة: ّ   ٤٠٩  ............................................  أ
  ٤٠٩  ..............................  (أي: العمرة يف رجب يف كّل عام) عن عمر، وعثمان؛ مثله

  ٤١٠  ....................................................  يف كّل شهر عمرة: قال علّي 

ً ِبَك، َوَتْصِدْيقاً ِبِكَتاِبكَ  اللَُّهمَّ كان ابُن عمر إذا استلم احلجر قال:    ٢٩٥  ...................  ِإْميَا
ب داري   ٦٤٦  ....................................  كان أبو هريرة يقول: وِهللا لو ُمدَّ هذا إىل 



 

      ٦٩٦ 
 

  ٤١٥  ..........................  (حذيفة) ، فال تعّبدوهاملسو هيلع هللا ىلصكّل عبادة مل يتعّبدها أصحاب النّيب 
  ١٢٦  ..................................  (أنس بن مالك) ُكنَّا إَذا نـَزَْلَنا َسبِّْحَنا َحىتَّ َحنُطَّ الّرَِحالَ 

  ١٢٦  .................................  (أنس بن مالك) ا نـَزَْلَنا ملَْ ُنَسبِّْح َحىتَّ َحنُطَّ الّرَِحالَ ُكنَّا ِإذَ 
  ٣٩٤  ......................................  (أبو بكر) ال يـُْقَبُض النيبُّ إّال يف أحّب األمكنة إليه

(عمر بن اخلطاب) َألن أخطئ سبعني خطيئة ِبرُْكَبَة أحّب إّيل من أن أخطئ خطيئًة واحدًة مبّكة
  .................................................................................  ٥٦٤  

  ٥٩١  ...................................  (إبراهيم بن أيب حيىي) مساً للمدينة يف التوراة أحَد عشَر ا
  ٣٩٤  ............................................  (أبو بكر) مل يقبضه إّال يف أحّب البقاع إليه

  ٢٩٦  ............................  (ابن مسعود/ابن عمر) اً مربوراً، وذنباً مغفوراً اللهّم اجعله حجّ 
ِِحلاد   ٥٦٢  ................................................  (ابن مسعود) لو أّن رجًال همَّ فيه 
َفِة، لكاَن ِمنهُ  ملسو هيلع هللا ىلصلو ُمدَّ مسجُد رسوِل هللا    ٦٤٦  ...............  )مر بن اخلطاب(ع إىل ذي احلَُليـْ

  ٣٥٤  ...............  (ابن عباس) ما تـُُقبَِّل ُرِفَع، َوَما ملَْ يـُتَـَقبَّْل تُرَِك، َوَلْوالَ َذِلَك َلَسدَّ َما بـَْنيَ اجلَبَـَلْنيِ 
ّ نبّياً إّال يف الـموضع الذي حيّب أن يُْدَفن فيه   ٣٩٤  .......................  (أبو بكر) ما قبض ا

  ٥٦٦  ...................  (ابن مسعود) عرافمن استوْت حسناته وسّيئاته عدداً، كان من أهل األ
  ٤٩٦  ..................  )عبد هللا بن عمرو( نزل الركُن األسوُد من السماء، فُوِضَع على أيب قـُبَـْيس

  ٥٨٧  .............................  (وهب بن منبه اليماين) وكان فيها ثالث قناديل من ترب اجلّنة
(عمر بن  يُغفر للحاّج وملن استغفر له احلاّج يف ذي احلّجة، واحملرّم، وصفر، وعشرين من ربيع

  ٦٧٣  .........................................................................  )اخلطاب
(عمر  بِيٍع اْألَوَّليـُْغَفُر لِْلَحاجِّ َوِلَمِن َيْستَـْغَفُر َلُه اْحلَاجُّ بَِقيََّة ِذي احلِْجَِّة، َواْلُمَحرََّم، َوَصَفَر، َوَعْشراً ِمْن رَ 

  ٦٧٣  ......................................................................)بن اخلطاب
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  فهرس املصطلحات الفقهّية: -٤
  

  ٢٤٨  .............................................................................  اْستَـثْـَفرَ 
  ١٤٧  .............................................................................  اإلحرام

  ٢٦٤  ....................................................................  اِإلْحَصار واَحلْصرُ 
  ٢٨٩  ...........................................................................  َباعاالْضطِ 
  ٥١٧  .............................................................................  اآلفَاِقيّ 
  ٣٤٤  ..............................................................................  اِإلفْـرَاد

  ٢٦٢  ..........................................................................  البغداديّون
  ٢٤٦  .............................................................................  التحّلل
  ٥٨٥  .............................................................................  التحلية
  ٣٤٤  ..............................................................................  الـَتَمتُّع
  ٥٨٥  .............................................................................  الَتْمِويه
  ٢٩٠  ...............................................................................  الرََّمل

  ٦٦٢  .............................................................................  السََّلب
  ٢٤٨  .............................................................................  السََّلس
  ١٩٩  ............................................................................  الضمان
  ١٩٢  ..............................................................................  الِفْدية
  ٣٦٠  .............................................................................  الفوات
  ٣٤٥  ..............................................................................  الَقارِن
  ٣٨٥  ..............................................................................  الُلَقَطة

  ٢٦٢  ............................................................................  املصريّون
  ٣٣٠  ..........................................................................  الـَمْعُضوبُ 

  ٣٨٥  .............................................................................  الـُمْنِشد
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  ٥٧٩  ..............................................................................  الَوْقف
  ٢٠٩  .........................................................................  جزاء الصيد

  ٥٢٤  .......................................................................  َفْحو اخلطاب
  ٢٥١  ......................................................................... واقعُة احلال
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  فهرس الكلمات الغريبة: -٥
  

زِْيرِ  َ   ١٩٠  .............................................................................  اَأل
  ٣٤٦  ...............................................................................  َأْحَقر

  ١٩٦  ............................................................................  اَألْخَشم
  ٣٤٦  ...............................................................................أَْدَحر
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  ٣٤٦  ..............................................................................  َأْصَغر

  ٥٧٨  .............................................................................  اُألُصلِ 
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  ١٩٦  ..............................................................................  اَألقْـرَع
  ١٩٧  ..............................................................................  اَألْمَرد

  ٤١٠  .............................................................................  اندراس
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  ٥٠٥  ...........................................................................  األَْنَصاب
  ٦٥٧  ..............................................................................  أَْهرَاَقه

  ٢٨٩  ........................................................................  أهل الشطارة
  ٤١٥  ..............................................................................  اَألْوزَار

  ٢١٩  ................................................................................  الّرب 
  ١٩٠  ...............................................................................  الـِبَـْزر
  ٦٢٥  ..............................................................................  الُبصَّة
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  ٢١٩  .............................................................................  التكرمي
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  ٥٤٥  ............................................................................  جهابذة
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  ١٩٥  ...........................................................................  احلَاِجَبان
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  ٥٨٩  ..............................................................................  َشمُ احلَْ 
  ٤٠٩  ................................................................................  ّمحم

  ١٩٠  ..............................................................................  احلِنَّاءِ 
  ٦٥٦  ..............................................................................  َخَبطَه
  ٥٨٩  .............................................................................  اخللوق
  ١٨٥  ..............................................................................  اِخلْريِيِّ 
  ٥٧٠  ...............................................................................  َدَرسَ 

  ٥٧٦  .............................................................................  الدِّيْباج
  ٢٤٥  ........................................................................  ذراع القماش

  ٢٤٢  ..............................................................................  الذِّرَاع
  ٣٧٦  ...............................................................................  ِذْرَوةُ 
  ٣٦٣  ...............................................................................  َذَهلَ 

  ٦٥٧  ..............................................................................  الّرِْجَلة
  ٤٤٨  ........................................................................  َرْحَبُة املسجد

  ١٢٦  ..............................................................................  الّرحل
  ٢٢٧  ................................................................................  َرَدمَ 

  ٣٦٥  ..............................................................................  الرُّفْـَقة
  ٢٤٧  ..............................................................................  الرَّْكب

  ٥٦٤  ................................................................................  رُْكَبة
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  ٣٦٦  ..............................................................................  َعِطبَ 
  ٣٦٣  ..............................................................................  العفرة

  ١٠٩  .............................................................................  الَعكَّامُ 



 

      ٧٠٣ 
 

  ٤٣٠  ...............................................................................  َعَكرَ 
  ١٠٩  ...............................................................................  َعَكمَ 

  ٦٥٤٠٠٠  .......................................................................  الَعْوَسج
  ٦٢٥  ..............................................................................  الَغْرس
  ٥١٧  ...............................................................................  الَغْرو
  ٦٥٢  ..............................................................................  الَغزَالِ 
  ١٨٦  .............................................................................  الِغْسَلة
  ١٤٤  ..............................................................................  فرسخ

  ٥٠٤  .............................................................................  الفرسخ
  ٥٦٧  ............................................................................  الُفْسَحة
  ٣٧٦  .............................................................................  ُفْضَلَيان
  ٦٠٣  ............................................................................ الَفِضيخ
  ٤٠٣  ............................................................................القاطنون
  ٥٧٣  ............................................................................  القباطيّ 

  ٦٦٦  ...............................................................................  ُقبَّعال
َقابُ    ١٨٠  ............................................................................  الَقبـْ
  ١٩٩  ............................................................................  الَقصَّاب
  ٤١٤  .............................................................................  الَقّصيُّ 
  ٦٥٠  .............................................................................  الَكْبش
  ٢٧٤  .............................................................................  الُكرَّاسِ 
  ٦٦٠  .............................................................................  ال َجَرمَ 
  ٣٧٨  ..............................................................................  الألواء

  ٣١٢  .............................................................................  اللِّْحفُ 
  ٣٧٨  ...............................................................................  َلَكاعِ 



 

      ٧٠٤ 
 

  ٤٨٢  ..............................................................................  اللََّهجُ 
نَـْوفَر   ١٨٣  .............................................................................  اللَّيـْ

از   ٣٨٠  ...............................................................................  ا
  ٥٨٩  ............................................................................  الـَمـْجَمرِ 
  ٤٧١  ............................................................................  الـُمْحَتال
  ١٧٩  ............................................................................  الـَمَداسُ 

  ٤٨  .......................................................................  املدرسة الرواحية
  ٥٠٤  ..............................................................................ِحلُ َمرَا

  ٦٠٥  ............................................................................  الـَمْشَربَة
  ١٩٢  ............................................................................  ُمَصمََّمةِ 
  ٢٧٤  ............................................................................  املصطبة
  ٥٧٨  ..............................................................................  الـُمَقلِ 

  ١٧٩  ...........................................................................  الـمكعب
  ٤٠٦  ................................................................................  ُمنَّة

  ٥١٢  ...........................................................................  الـَمْنَجِنيقُ 
  ٢٦٧  ............................................................................  َمْنُدوَحة

  ١٩١  ...........................................................................  لـَمْنُشوشا
  ٢١٩  ..............................................................................  املهابة

  ٣٦٧  ............................................................................  الـُمْوَسى
  ١٤٣  ...............................................................................  امليل

  ١٩٠  .............................................................................  النارنج
  ٣٨٥  ..............................................................................  الناشد
  ٢٨٩  ............................................................................. النُّْجَعة

  ٢٧٧  ................................................................................  ندّ  



 

      ٧٠٥ 
 

  ١٨٥  ............................................................................  النـَّْرِجس
  ١٨٦  ..............................................................................  ِنْسرين

  ١١١  ..............................................................................  ْشزالنّ 
  ٦٥٠  .............................................................................  النـَّْعَجة
  ٩٢  ................................................................................  ُنَكت
  ١٢٤  ..............................................................................  نـََهضَ 

  ٥٠٩  .................................................................................  َهمَّ 
  ١٨٩  .............................................................................  َواألُتْـرُجِّ 

  ١٨٦  .........................................................................  َوالـَمْرَزْجنُوشِ 
  ١٣١  ..............................................................................  الوْحل

  ١٨٣  .............................................................................الَياِمسِني
َقِدحُ    ٢٧٠  ............................................................................. يـَنـْ

   



 

      ٧٠٦ 
 

  فهرس القواعد األصولّية والفقهّية الوارد ذكرها يف الرسالة: -٦
  

  ١٩٩  ...................................  إذا اجتمع السبب، أو الغرور واملباشرة، ُقدَِّمْت املباشرة
  ٢٣٦  .......  غالباً  إذا اجتمع أمران من جنس واحد ومل خيتلف مقصودمها، دخل أحدمها يف اآلخر

  ٣٣٣  ....................................................  أّن الواجَبني املختلَفني ال يتداخالن
  ٤١٢  ...................................................................  خرج ْخمرج الغالب

  ٢٦٦  ..............................................................  العفو عّما تعّم به البلوى
  ٤١١  ..............................................................  الفرض أفضل من النفل

  ٢٦٦  .................................................................  املشّقة جتلب التيسري

   



 

      ٧٠٧ 
 

  ي الوارد ذكرها يف الرسالة:فهرس مفردات الـمذهب الشافع -٧
  

  ٣٤١  ..............................................................................  اتفقوا
  ٢٥١  ............................................................................  األحوط
  ٣٦٦  .............................................................................  اَألْرَجح
  ٢٠٣  .............................................................................  اَألْشهر
  ١٠٩  .............................................................................  األصحّ 

  ١٠٩  ..........................................................................  األصحاب
  ٩٦  ...............................................................................  األظهر

  ١١٢  ...............................................................................  اعلم
  ١٢٨  ................................................................................  أقرّه

  ٢٥٦  .............................................................................  األقوال
  ٢٦٨  ............................................................................  إن صحّ 
  ١٠٧  ............................................................................  التخريج
  ١٤٧  .............................................................................  اجلديد

  ٣٣١  ......................................................................  حاصل الكالم
  ١٥٤  ..............................................................................  حكاه

  ١٩٤  ..........................................................................  اخلرسانيون
  ٢٩٢  .......................................................................  خالف األوىل

  ١٤٢  ...........................................................................  الشيخان
  ١٥٨, ١٠٩  .....................................................................الصحيح
  ١٥٨  ............................................................................الضعيف

  ٢٠١  .............................................................................  الطريق
  ٩٦  ...............................................................................  الظاهر



 

      ٧٠٨ 
 

  ١٩٤  ............................................................................  العراقّيون
  ٢٠٣  .............................................................................  الغريب
  ١٥٨  .............................................................................  الفاسد

  ١٤٧  ........................................................................ القول القدمي
  ٢٥٦  .............................................................................  القوالن

  ٣٤١  .......................................................................  ال خالف فيه
  ٣٤١  ............................................................................  جمزوم به

  ٣٤١  ..........................................................................  جممٌع عليه
  ١٥١  .....................................................................  (وحمتِمل) لحمتمَ 

  ١٤٠  .............................................................................  املختار
  ٣٣٣  ................................................................  املذهب عند الشافعّية

  ٢٠٣  ............................................................................  املشهور
  ١٣٩  .............................................................................. النصّ 
  ١٥٤  ................................................................................  نقله

  ٣٣٣  .........................................................................  الوجه الّشاذّ 
  ١٣٩  .............................................................  ه، والوجوه، واألوجهالوج

  ٣٤٩  ................................................................  وقت االختيار لِلعشاء
  ١٢٨  ......................................................  يقتضي"، و"املقتضى"، و"القضّية

َبِغي   ١٥٧  ..............................................................................  يـَنـْ
   



 

      ٧٠٩ 
 

  فهرس األعالم الـمـرتجم هلم: -٨
  

  ٢٥٧  .......................................  إبراهيم بن أمحد بن إسحاق املروزي، أبو إسحاق
  ٢٧٢  ........................................  إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج

  ٢٦٩  ...............  عم بن علي بن أيب الدم اهلمداين، أبو إسحاقإبراهيم بن عبد هللا بن عبد املن
  ٥٥٠  .....................  إبراهيم بن عبد هللا بن حممد بن عسكر الطائي، برهان الدين القرياطيّ 

دي الشريازي، أبو إسحاق   ٢٧٨  ...........................  إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآ
  ١٠٢  ...........  إبراهيم بن مالك األنصاري، وهو إبراهيم بن ِحبَّان بن الرباء بن النضر، أو إبراهيم

  ٥٩١  .................  إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي مسعان، األسلمي موالهم املدين، أبو إسحاق
  ٥٥٤  .......................  إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراين احلمزي، أبو إسحاق ابن قرقول

  ٥٩٩  .............................  أبو حممد زين الدين،أبو بكر بن احلسني بن عمر، القرشّي، 
  ٢٥٤  ....................................................  أبو عبد امللك علي بن يزيد األهلاين

  ٣٩٠  .........................  ن عبد الغين السُُّروِجي، أبو العباس، مشس الدينأمحد بن إبراهيم ب
  ٢٣٤  .................................  أمحد بن أيب طاهر حممد بن أمحد اإلسفراييين، أبو حامد

  ٣٩٢  ..............  أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرايف
  ١١٦  ....................................................  أمحد بن احلسني بن علي، أبو بكر

مر هللا احلسن بن املستن   ٥٧٧  ..............  جد، أبو العباس، الناصر لدين هللاأمحد بن املستضئ 
  ١٢٩  ..............  أمحد بن محدان بن أمحد بن عبد الواحد، أبو العباس، شهاب الدين اَألْذَرِعي

  ٥٩٤  .............  أمحد بن زهري (أبو خيثمة) بن حرب بن شداد النسائي، ّمث البغدادي، أبو بكر
رّاين، أبو العباس، تقي أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم اخلضر، احل

  ٦٣٨  ...................................................................  الدين ابن تيمية
  ١٠٧  .......................  أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن، ويل الدين أبو زرعة

  ١١٥  ............  أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين، أبو نعيم
  ١٢٤  ......................................  أمحد بن علي بن املثىن التميمي املوصلي، أبو يعلى



 

      ٧١٠ 
 

  ١١٨  .........  )ابن َحَجر(د الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، أمحد بن علي بن حمم
  ٦٠٢  ........................................  أمحد بن عمر املرسي، أبو العباس، شهاب الدين

  ٥٠٩  .............................................  أمحد بن عمر بن يوسف: أبو بكر اخلّفاف
  ٤٥٢  ............................................  أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق أبو بكر البزّار

  ١٥٢  ....................................  أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب، أبو احلسن
  ٢٣٥  ...........................................  مد بن أمحد، أبو العباس اجلرجاينأمحد بن حم

 ّ   ١٠١  .............  أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينَـَورّي، أبو بكر ابن السُّينِّ
  ٤٥٢  ...................................  أمحد بن حممد بن حنبل، أبو عبد هللا، الشيباّين الوائلي

  ٤٤٩  .........................  أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األزدّي الطحاوي، أبو جعفر
  ٢٤٤  .......................  ربّه ابن حبيب ابن ُحَدير بن سامل، أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد

  ١٣٦  ....................  )ابن الرفعة(أمحد بن حممد بن علي األنصارّي، أبو العباس، جنم الدين، 
صر الدين، أبو العباس   ٤١٦  ........................  أمحد بن حممد بن منصور بن أيب القاسم، 

  ٤٧٩  .....................................  أمحد بن مروان بن حممد الدينَـَورّي املالكي، أبو بكر
  ٥٦٩  ...............................  َرْيب بن َمْلكيكرب اليماين اِحلْمَريِيأسعد أبو كرب وقيل:كُ 

َقرِّي، أبو سعيد   ٤١٨  ............................................................ أسلم الـِمـنـْ
  ١٤٦  .............................................  الرتكّي، أبو نصر إمساعيل بن محّاد اجلوهري

  ٥٣٨  ...........................  إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن درع، القرشي، أبو الفداء
  ١٦٨  ..............................  إمساعيل بن حممد بن علي بن عبد هللا بن إمساعيل احلضرميّ 

  ٥٧٨  ...................................  مد بن قالوون، أبو الفداء، عماد الدينإمساعيل بن حم
  ٤٢٧  ............................................  أيّوب بن ُسَويد الَرملّي، أبو مسعود احلُمريي

  ٥٩٦  .............................................................. أيّوب بن َسيَّار، الزهري
  ٤٢٧  ........................................  حبر بن نصر، هو حبر بن نصر بن سابق اخلَْوالين

  ٢٧٤  ........................  بدر الدين ابن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة، أبو عبد هللا احلموي
  ٢٢٩  ............................................................................  بنو شيبة



 

      ٧١١ 
 

  ٤٧٢  .....................................................  البُـْرِجي، العثماين اجلاشنكريبيربس 
  ٤٩٩  ...................................  ثَور بن عبد َمَناَة بن أَدِّ بن طَاِخبَة بن إلياَسب بن ُمَضر

  ٥٢٧  ..............................................................................  ُجْرُهم
  ٦٤٨  ............................................................  حبيب بن شهاب العنربي

  ٥٢٧  .........................................  اَحلّجاج بن يوسف بن احلكم الثقفي، أبو حممد
  ١٦٠  ..............................................  احلسن بن احلسني بن أيب هريرة، أبو علي

  ٥٤٨  ....................................................  لياحلسن بن رشيق القريواّين، أبو ع
ن الَقاِضي السريايف، أبو سعيد   ٢٧٢  .............................. احلسن بن عبد هللا بن اْلَمْرُزَ

  ١١٤  ............................  احلسن بن عبد هللا بن سعيد بن إمساعيل الَعْسَكري، أبو أمحد
  ١٦١  ...............................  احلسن بن عبيد هللا، (وقيل: عبد هللا) البَـْنَدنِْيِجّي، أبو عليّ 

  ١٦٦  ..........................................احلسن بن حممد بن الصباح البغدادي الزعفراين
  ٣٠٠  ...................................................  بن يسار البصري، أبو سعيد احلسن

  ٥٩٣  ...............................................  بن أمحد بن خالويه، أبو عبد هللاحلسني 
  ٦٥٨  .........................................  احلسني بن شعيب بن حممد السنجي، أبو علي
  ٥٤٤  ........................................  احلسني بن علي بن احلسني، املغرّيب، أبو القاسم

  ٩٨  ........................  ، البغويء، أو ابن الَفرَّاء، أبو حمّمداحلسني بن مسعود بن حمّمد، الفرّا
  ٦٧٢  ...................................  ، أبو إمساعيلدرهم األزدي اجلهضميّ بن زيد بن محّاد 

  ٥٧٤  .............................................................................  اخلوارج
ُزرَان بنت عطاء   ٣١٨  ..................................................................  اخلَيـْ

  ٥٠١  ......  )داود بن ماخال(داود بن عمر بن إبراهيم الشاذيل املالكي، أبو سليمان اإلسكندري، 
  ٥٠٢  .................................  رضي الدين، حممد بن أيب بكر بن خليل العثماين املّكي

  ٣٩٥  ...........................  ملكّي، أبو عبد هللالزبري بن بّكار بن عبد هللا القرشي األسدي ا
  ٢٢٣  .......................................  عدوي املدين موىل عمر، أبو أسامةزيد بن أسلم ال

  ٥٨٣  ....................  سعيد بن املسّيب بن حزن بن أيب وهب، املخزومّي، القرشّي، أبو حممد



 

      ٧١٢ 
 

  ٤٧٩  .....................................  سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل الكويف، أبو حممد
  ٢٥٧  ........................................................  ُسَلْيم بن أيوب بن سليم الرازيّ 

  ١٠٥  .........................  ن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسمسليمان بن أمحد بن أيّوب ب
  ٦٤٨  ......................................................  شهاب بن مدجل العنربي البصري

َبة احلَْمد بن   ٥٣٢  ..................................................  هاشم، بن عبد مناف َشيـْ
اء الد ين، علي بن الصاحب زين الدين أمحد بن الصاحب فخر الدين حممد بن الصاحب الكبري، َ

  ٤٧٢  ........................................................  )ابن حّناء( حممد بن سليم،
  ١٣٢  .........................................  ، أبو الطّيبطاهر بن عبد هللا بن طاهر الطربي

  ٤١٢  ...................................  طاوس (طاووس) بن كيسان، أبو عبد الرمحن الفارسيّ 
  ٣٤٨  .....  طلحة بن ُعبيد هللا بن َكريز، بن جابر بن ربيعة بن هالل اخلُزَاعي، الكعيب، أبو الـمطرف

  ٢٢٣  ..................................  عاصم بن سليمان أبو شعيب التميمي الكوزي البصري
  ٣٠٦  .........................  بو عمروعامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعيب، احلمريي، أ
  ٢٢٣  ................................  عامر بن واثلة، بن عبد هللا، بن عمرو، بن جحش الليثي

  ٤١٥  .................................  ، أبو القاسمن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسيعبد الرمح
  ٦٢٨  ...................................................  عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي

  ٢١٤  ........................... عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد اخلثعمي السهيلي، أبو القاسم
  ٤٢٤  ........................  عايل، زين الدين الفارسكوريعبد الرمحن بن علي بن خلف، أبو امل

  ٣١٤  ...........................................  عبد الرمحن بن علّي بن حمّمد اجلوزّي القرشيّ 
  ١٥٤  ...................................  )الـمتوّيل ( أبو سعدن بن مأمون النيسابورّى، عبد الرمح

  ١١٤  ......  عبد الرمحن بن حممد أيب حامت ابن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي، أبو حممد
  ١١٠  ..................  ي الشافعّي، أبو حممد، مجال الدينعبد الرحيم بن احلسن بن علّي اإلسنو 

  ٩٣  ..............................  عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن، أبو الفضل، زين الدين
  ٦٣٥  ..................  عبد السالم بن حممد بن مزروع بن أمحد، عفيف الدين أبو حمّمد املضري

  ١٤٤  .............................  )ابن الصَّبَّاغ(عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد، أبو نصر، 



 

      ٧١٣ 
 

  ٦٢٩  .....  ن زين األُمناء، أيب الربكات، احلَسن بن حممد بن عساكرعبد الصمد بن عبد الوّهاب، ب
  ١٠٤  . بن مهذب السلمي، أبو حممدم بن أيب القاسم بن حسن بن حممد عبد العزيز بن عبد السال

  ٥٩٢  ........................  ، املدين، أبو حممديد الدراَوْردّي، اجلهينّ عبد العزيز بن حممد بن ُعب
  ١٤٠  .......................................  زويينعبد الغّفار بن عبد الكرمي بن عبد الغّفار الق

  ٦٣٦  ...........................  عبد الكرمي بن عبد النور بن منري، قطب الدين، أبو علي احلليبّ 
  ١١١  .......................  عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل القزويين، أبو القاسم

ُرَواينعبد هللا ب   ٤٤٩  ................................................  ، أبو حممدن أيب زيد الَقيـْ
  ٤٢٣  ...........  و السعادات، عفيف الدين، أباليمّين مثّ املكيّ عبد هللا بن أسعد بن علّي اليافعي 

  ١٨٨  .....................................  ، أبو حممد بن بّري بن عبد اجلّبار املقدسيعبد هللا 
  ١٤٦  .............................  عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد البكري األندلسي، أبو عبيد

  ٥٣١  ...................  أبو حممد املرجاين ،عبد هللا بن عبد امللك بن عبد هللا، البكري، التونسيّ 
  ١٠٣  ............  لقطان اجلرجاين، أبو أمحدعبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن حمّمد بن مبارك بن ا

  ٥٤٢  ..................  )الرَُّشاِطيّ (ي، األندلسي، أبو حممد، عبد هللا بن علي بن عبد هللا، اللخم
  ٤١٨  ..................  أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن العبسي
  ٦٣٣  ......................................  عبد هللا بن حممد بن السَّيِّد، الَبطَْليَـْوِسي، أبو حممد

ن بن سابور بن شاهنشاه، عبد هللا بن حممد ب   ١١٤  .....  أبو القاسمالبغوي، ن عبد العزيز بن املرز
  ٣٠٥  ..............................  عبد هللا بن حمّمد بن عبيد بن سفيان، بن أيب الدنيا القرشيّ 

  ٦٣٤  ....................  أبو حممد، موّفق الدين، حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسيعبد هللا بن 
  ٥٧١  ..........................................  عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينَـَورّي، أبو حممد

  ٥٧٥  ............  د هللا بن هارون الرشيد، بن حممد املهدي، بن أيب جعفر املنصور، أبو العباسعب
  ٢٧١  ......، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشامهللا بن يوسف عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد

  ٩٩  ............  عبد امللك ابن الشيخ أيب حممد عبد هللا بن أيب يعقوب يوسف اجلويين، أبو املعايل
  ٢٣٠  ............  ن سليمان بن هارون السلمي اإللبريي القرطيب، أبو مروانعبد امللك بن حبيب ب

  ٣٠٦  .................................................  عبد امللك بن مروان بن احلكم األمويّ 
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ين، أبو احملاسن   ١٣٣  ................................... عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد الرو
  ٣٢٩  ...........................................  عبد الواحد بن احلسني الصيمري، أبو القاس

بت الصفا   ٦٣٧  ..  ، أبو حممد)ابن التني(قسي، التونسي، عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد بن 
  ٣٧٠  .................................  عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، أبو نصر

  ٥٠٥  ..............................................  عبيد هللا بن أمحد بن ُخْرَداْذبُْه، أبو القاسم
....عثمان بن عبد الرمحن (صالح الدين) ابن عثمان بن موسى بن أيب النصر النصري الشهرزوريّ 

  .................................................................................  ٣٤٣  
ن بن أَُددَ    ٥٧٠  .......................................................................  َعد

  ٣٤٦  ................................................................  جلّنةالعشرة املبشرون 
  ٣٩٣  ..............................................  عطاء بن أيب مسلم، أبو عثمان اخلراساينّ 

  ٤٠٨  ....................................  عطاء بن أسلم بن صفوان القرشّي موالهم، أبو حممد
  ٦٢٨  ........................................  عطاء بن يسار اهلاليل، أبو حممد املدين، القاص

  ٢٨٤  ...................................  ، أبو عبد هللا الرببرّي املدين القرشيّ عكرمة بن عبد هللا
  ٣٩٧  .....................................  مدعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو حم

  ٥٤٥  ......................  )ُكراع النمل، (أبو احلسناملصري،  سن اهلُنائي األزدي، علي بن احل
  ١٢٢  ..................  علي بن احلسن بن هبة هللا، أبو القاسم، ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي

  ٢٨٧  .......................................  علي بن سعيد بن عبد الرمحن أبو احلسن الَعْبَدرِي
  ٢٦٨  ..............  أبو احلسنعلي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي األنصاري اخلزرجي، 

  ١٣٥  .............................................  علي بن حممد حبيب، أبو احلسن املاوردي
  ٢٤٧  ..........................................  علي بن يعقوب بن جربيل البلوي، أبو احلسن

  ٥٢٧  ............................................................................  العماليقة
  ٥٩٥  ........................  عمر بن احلسن بن علي بن حممد، أَبُو اَخلطَّاب، ابن ِدْحَية الكليب

  ٢٦٥  .......................  ، أبو حفصنصري بن صاحل الكناين، العسقالينعمر بن رسالن بن 
  ٣٠٨  .......................  عزيز بن مروان بن احلكم األموّي القرشّي، أبو حفصعمر بن عبد ال
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  ٥٤٧  ........................  عمر بن حممد بن أمحد بن علي ابن عديس، أبو حفص الُقًضاعي
  ٢٠٩  .......  عمر بن مظفَّر بن عمر بن حممد ابن أيب الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الوردي

َفَقة   ١٩٥  .............................................................................  الَعنـْ
  ٦٠١  ........................................... عيسى بن دينار بن واقد، الغافقي، أبو حممد

  ٥٨٣  ........................................................................  ء املدينةفقها
  ٦٣٢  .................  ، اخلراساين، البغدادي، أبو عبيدسالَّم اهلروي، األزدي، اخلزاعي القاسم بن

  ٣٠٨  ........................................  القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، أبو حممد
  ١٥٥  .....................  القاسم بن حممد بن إمساعيل (ابن القّفال الشاشي الكبري)، أبو احلسن

  ١٦٤  .....................................  القاضي احلسني بن حممد بن أمحد أبو علي املرذوي
  ٢٤١  ............................................................................  القرامطة

  ٥٢٧  .............................................................  ُقَصّي بن ِكالب، بن ُمرَّةَ 
  ٣٢  ...............................................................................  لُقْطبا

  ٦٧٢  .....................................................  ليث بن أيب سليم بن زنيم األموي
املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن َعْبد الَكرِمي الشيباّين، اجلزري، أبو السعادات، جمد الدين

  .................................................................................  ٥٥٢  
  ٤١٩  .....................................................  جماهد بن َجرب، أبو احلّجاج املكيّ 
  ٥٥٧  ...........................  بو املعايل، املخزومي، األرسويفجملى بن ُمجيع بن جنا، القاضي أ

  ١٥٩  ...............................  حمّب الدين أمحد بن عبد هللا بن حممد الطربي، أبو العباس
  ٥٣٥  ..............................  حممد بن أيب جعفر املنصور، بن حممد بن علي، أبو عبد هللا

  ٥٢٠  ......................  ، أبو عبد هللا، القرطيبّ األنصاريّ حممد بن أمحد بن أيب بكر بن َفرح، 
  ٣٠٤  ..................................  األندلسي، أبو احلسني حممد بن أمحد بن جبري الِكَناِينّ 

 ،بن عبد هللا، اإلمام كمال الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن القاسم بن عبد الرمحن بن القاسم
  ٥٠٢  ................................................................  أبو الفضل القرشيّ 

  ٤١٩  ..........................  حممد بن أمحد بن علي الَقْيسي الشاطيب، أبو بكر، قطب الدين
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  ٢٣٨  ........  مشس الدين األقفهسيمد بن أمحد بن عماد بن يوسف بن عبد النيب، أبو الفتح، حم
  ١٦٩  ..  )ابن سراقة(األَْنَصارِي الشاطيب،  حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم، أبو بكر، حميي الدين

  ٥٩٩  .....  حممد بن أمحد بن حممد بن خلف، اخلزرجي، األنصاري، السعدي، املدين، أبو عبد هللا
  ٢٦٣  ..................................  حممد بن أمحد بن حممد بن عمرو، أبو عبد هللا التسرتي

  ٤٢٩  ........................  ، أبو عبد هللاين، الّديباجي، املقدسين أمحد بن حيىي العثماحممد ب
  ٤٢٧  ................................  حممد بن إسحاق بن العباس الفاكهي، أبو عبد هللا املكيّ 

  ٤٥٣  ...........................................  حمّمد بن إسحاق بن خزمية السلمي، أبو بكر
  ١١٥  .......................  حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي، ابن منده، أبو عبد هللا العبدي

  ٥٣٤  .....................................................  يبحممد بن إسحاق بن يسار املطّل
  ١٤١  ..................................  حممد بن إمساعيل بن علّي، أبو عبد هللا بن أيب الصيف

  ١٤١  .............................................................  حممد بن احلسن املرَعشي
لة املخزومي املدين القرشي   ٥٩١  .......................................  ُحمَمد بن احلسن بن َزَ

د بن هارون، أبو بكر النّقاش   ٣٠٩  ............................  حممد بن احلسن بن حممد بن ز
  ١٠٣  ...........................................  حممد بن احلسني بن أمحد، أبو الفتح األزدي

  ٤٢٨  .....................................  جابر بن عبد هللا األنصاري السلمي املدينحممد بن 
  ١٠٣  ...................  حممد بن حّبان بن أمحد بن حبّان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت

بن  حلاكم، ويُعرف  حممد بن عبد هللا بن محدويه بن نعيم الضيب، الّطهماين النيسابورّى، الشهري 
  ١١٩  .................................................................  البّيع، أبو عبد هللا
  ٥٢١  ........................  ، أبو بكر ابن العريبّ ّمد املعافري، اإلشبيليحمحمّمد بن عبد هللا بن 

  ٢٧٣  ........................ حممد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي اجلّياين الشافعي، أبو عبد هللا
  ٤٥٣  .........................  حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن السعدي، املقدسي

  ٢٥٨  ................  اإلمام أبو الفرج الدارمي ،حممد بن عبد الواحد بن حممد بن عمر بن ميمون
  ٤٢٣  ..............................  د بن علّي بن عبد الواحد الدكايل مثّ املصري، أبو أمامةحمم

  ٦٣٧  .....................................  حممد بن علي بن عمر التَِّميمي املازري، أبو عبد هللا
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  ٤٨٨  ................  حممد بن عمر بن حممد، أبو عبد هللا، حمّب الدين ابن رشيد الفهري السبيت
  ١٠٢  .............................  حممد بن عمرو بن موسى بن محّاد العقيلي املكّي، أبو جعفر

  ٩٧  ..............  )ابن قاسم(هللا، مشس الدين الغّزي، اسم بن حمّمد بن حمّمد، أبو عبد حمّمد بن ق
  ٤٢١  ...  حمّمد بن حمّمد بن أمحد بن عبد هللا، أبو علّي، القاضي جنم الدين ابن مجال الدين الطربي

  ٣٢٢  ..........  حممد بن حممد بن عبدان بن حممد بن عبد السالم، أبو سهل املسكي النيسابوري
  ٩٩  ...............................................  الغزايل، أبو حامد حمّمد بن حمّمد بن حمّمد

  ٦٢٩  ......  حممد بن حممود بن احلسن بن هبة هللا بن حماسن، أبو عبد هللا، حمّب الدين ابن النّجار
حلازمى   ٦٦٤  ...............  حمّمد بن موسى بن عثمان بن حازم، أبو بكر، زين الدين، املعروف 

فع بن إسجاق اخلزاعي املّكي،   ٢٤٠  ....................................  أبو احلسن حممد بن 
  ١١٣  ....................................  زويين، أبو عبد هللا، ابن ماجهحممد بن يزيد الربعي الق

  ٥٥٣  .....................  )الـُمـبـَـرَّد(، األزدي، أبو العباس، حممد بن يزيد بن عبد األكرب، الثمايل
  ٣٠٩  ................................  حمّمد بن يعقوب بن حمّمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر

  ٤١٦  ...  )ابن ُمَسدِّي(، مجال الدين األندلسي حممد بن يوسف بن موسى اَألْزدي املهليب، أبو بكر
  ٤٢٧  ................................................................  بن نصر املصريّ  ّمدحم

  ٥٧٧  ...........................  حممود بن َسَبْكِتِكني الغزنوي، السلطان ميني الدولة، أبو القاسم
  ٤٠٣  ......  حممود بن حممد بن إبراهيم بن مجلة اخلطيب العامل العابد مجال الدين، أبو الثناء احملجي

  ٢٨٢  ...................  حممود بن حممد بن العباس بن أرسالن، أبو حممد، مظهر الدين العباسيّ 
  ٦٧٢  ...............................  مسرهد بن مسربل األسدي البصري، أبو احلسنمسدد بن 

  ٦٤٧  ....................................  الـُمَشرَّف بن الـُمَرجَّى بن إبراهيم املقدسي، أبو املعايل
بت بن عبد هللا بن الزبري، أبو عبد هللا   ٥٥٣  ................  مصعب بن عبد هللا بن مصعب بن 
مر هللا، أبو َّ بن علي الظاهر إلعزاز دين هللا ابن احلاكم    ٥٧٦  ............  متيم معد املستنصر 
  ٥٣٣  ................ ُمْغَلطَاي بن قليج بن عبد هللا البكجري، املصرّي، أبو عبد هللا، عالء الدين

  ٢٢١  ............................  مكحول بن أيب ُمْسِلم شهراب بن شاذل، أبو عبد هللا، اهلذيل
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مر هللا  -الـمنصور  بن العزيز بن املعّز بن املنصور بن القائم ابن املهدي، أبو  - امللّقب: احلاكم 
  ٥٧٦  ..................................................................  عيليّ علي، اإلمسا

  ١١٥  .............................................  منصور بن عبد احلميد الباوردي، أبو نصري
  ٦٧٢  ....................................................... مهاجر بن عمرو النبال الشامي

  ٥٧٨  .................................................  مهلهل بن حممد بن مهلهل، الّدمياطى
لوالء، أبو حممد   ٥٣٣  .......................  موسى بن ُعْقَبة بن أيب عّياش، األسدّي، القرشّي 

  ٢٩٥  .................................................  فع موىل ابن عمر، أبو عبد هللا املدين
  ٣٥٧  ..............................  مد بن سليمان، أبو النعمان اهلامشيجنم الدين، بشري بن حا

  ٢٥٧  ................  نصر بن إبراهيم بن نصر ابن إبراهيم ابن داود النابلسي املقدسي، أبو الفتح
  ٢٥٣  ...................  هبة هللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم، أبو القاسم، شرف الدين ابن البارزي

  ٥٨٠  ....................................  الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، أبو العباس
  ٥٤٦  ...........................   الرومي احلموي، أبو عبد هللا، شهاب الدينقوت بن عبد هللا

  ٢٢٠  ............................  حيىي بن سامل أيب اخلري بن أسعد ابن حيىي، أبو احلسني العمراين
  ٦٤٧  ...............................  حيىي بن سعيد بن فـَرُّْوخ التميمي أبو سعيد القطان البصري

  ٥٣٤  .............................  يعقوب بن سفيان بن َجوَّان، الفارسّي، الفسوي، أبو يوسف
  ٦٤٧  ............................  املظفر، صالح الدين األيويبيوسف بن أيّوب بن شاذي، أبو 

  ٣٤٩  .................  يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الّرب النمري القرطّيب املالكي، أبو عمر
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  األماكن والبلدان: فهرس -٩
  

  ٦٤٣  .............................................................................  األبطحُ 
  ٥٠٩  ...............................................................................  أَبـَْنيَ:

  ٤٩١  ..........................................................................  األخشبان
  ٦٤٣  ...........................................................................  َأالل وَأالَّ 

  ٥٠٥  ........................................................................  أنصاب احلرم
  ٣٢٦  .........................................................................  ب إبراهيم

  ٣٢٤  ...........................................................................  ُب النيبّ 
  ٢٣٢  .......................................................................  ب بين َسْهم
  ٢٢٨  .......................................................................  ب بين شيبه
  ٢٣٢  ......................................................................  ب بني خمزوم

  ٥٩٤  ..............................................................................الَبالط
  ٢٣٠  ............................................................................  بنو سهم

  ٥٤١  ................................................................  بيت أّم هانئ 

  ٦٢٣  ....................................................................  بئر أَرِيس (اخلامت)
  ٦٢٥  .........................................................  بئر الُبصَّة (الكربى والصغرى)

  ٦٣٠  ..................................................................  بئر الِعْهن (اليسرية)
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  :ثبت املصادر واملراجع - ١٠

  
نة الكربى البن بطة، املؤلف: أبو عبد هللا عبيد هللا بن حممد بن حممد بن محدان الُعْكَربي  -١ اإل

بن َبطَّة العكربي (املتوىف:  هـ)، احملقق: رضا معطي، وعثمان األثيويب، ويوسف ٣٨٧املعروف 
ض.الوابل، والوليد بن سيف النصر، ومحد الت   وجيري، الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الر

، رسالة الدكتوراه، يف ١٨٩أبو بكر النّقاش ومنهجه يف تفسري القرآن، احملقق: علي الناجح، ص:  -٢
  ه. ١٤٠٥جامعة أم القرى (مّكة املكّرمة) سنة/ 

أمحد بن أيب بكر بن إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة، املؤلف: أبو العباس شهاب الدين  -٣
هـ)، تقدمي: فضيلة ٨٤٠إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان البوصريي الكناين الشافعي (املتوىف: 

سر  شراف أبو متيم  الشيخ الدكتور أمحد معبد عبد الكرمي، احملقق: دار املشكاة للبحث العلمي 
ض، الطبعة:    م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠األوىل، بن إبراهيم، دار النشر: دار الوطن للنشر، الر

رة النيب صلى هللا عليه وسلم -٤ املؤلف: عبد الصمد بن عبد ، إحتاف الزائر وإطراف املقيم للسائر يف ز
الوهاب بن أيب احلسن حممد بن هبة هللا بن عبد هللا بن احلسني أمني الدين أبو اليمن بن عساكر 

الناشر: شركة دار األرقم ، حممد علي شكري احملقق: حسني، هـ)٦٨٦الدمشقي نزيل مكة (املتوىف: 
 .الطبعة: األوىل، بن أيب األرقم

لفوائد املبتكرة من أطراف العشرة، املؤلف : أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن  -٥ إحتاف املهرة 
شراف د زهري ٨٥٢أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف :  هـ)، حتقيق : مركز خدمة السنة والسرية ، 

ص ر الناصر (راجعه ووحد منهج التعليق واإلخراج)، الناشر : جممع امللك فهد لطباعة بن 
ملدينة)  ملدينة)، الطبعة : األوىل ،  - املصحف الشريف ( ومركز خدمة السنة والسرية النبوية (

  م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥
خبار أم القرى، املؤلف: النجم عمر بن فهد حممد بن حممد بن حم -٦ مد بن حممد بن إحتاف الورى 

مصر، من منشورات مركز  –ه)، حتقيق: فهيم حممد شلتوت، مطبعة دار اجليل ٨٨٥فهد (املتوىف: 
 مكة املكرمة. –البحث العلمي وأحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى 

 ،هـ)٩١١املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف: ، تقان يف علوم القرآناإل -٧
حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، سنة النشر: 

 ه.١٤٢٦
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ر، املؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري (املتوىف:  -٨ اآل
  بريوت. –هـ)، احملقق: أبو الوفا، الناشر: دار الكتب العلمية ١٨٢

ن حجر العسقالين على أسئلة بعض تالمذته" ويليه "أجوبة احلافظ العراقي على أجوبة احلافظ اب -٩
أ.د.  :احملقق، احلافظ العراقي، واحلافظ ابن حجر العسقالين :املؤلف، أسئلة تلميذه ابن حجر

هـ ، ١٤٢٤  السنةاألوىل،  :الطبعة، أضواء السلف :الناشر، عبدالرحيم بن حممد أمحد الشقري
  .م٢٠٠٣

املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية، املؤلف: مشس حممد بن عبد الرمحن األجوبة  - ١٠
هـ)، احملقق: د. حممد إسحاق حممد إبراهيم، الناشر: دار الراية للنشر  ٩٠٢السخاوي (املتوىف: 

  هـ. ١٤١٨والتوزيع، الطبعة: األوىل، النشر: 
احملقق: مأمون حممد ، هـ)٨٥٢ن حجر (املتوىف: املؤلف: احلافظ أمحد بن علي ب، األجوبة املهّمة - ١١

  .م١٩٨٧هـ،  ١٤١٤الطبعة: األوىل ، الناشر: ، أمحد
املؤلف: أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين ، اآلحاد واملثاين - ١٢

سم فيصل أمحد اجلوابرة، هـ)٢٨٧(املتوىف:  ضال –الناشر: دار الراية ، احملقق: د.  الطبعة: األوىل، ، ر
١٩٩١ – ١٤١١. 

األحاديث الطوال، املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم  - ١٣
يد السلفي، الناشر: مكتبة الزهراء ٣٦٠الطرباين (املتوىف:  املوصل،  –هـ)، احملقق: محدي بن عبدا
  .١٩٨٣ – ١٤٠٤الطبعة: الثانية، 

ة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف األحاديث املختار  - ١٤
هـ)، ٦٤٣صحيحيهما، املؤلف: ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي (املتوىف: 

دراسة وحتقيق: معايل األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش، الناشر: دار خضر للطباعة 
  م. ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠لبنان، الطبعة: الثالثة،  –يع، بريوت والنشر والتوز 

د/صاحل بن حامد بن سعيد الرفاعي، الناشر: دار املؤلف: األحاديث الواردة يف فضائل املدينة،  - ١٥
 .احلضريي

صر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم،  - ١٦ أحكام اجلنائز، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد 
 - هـ  ١٤٠٦هـ)، الناشر: املكتب اإلسالمي، الطبعة: الرابعة، ١٤٢٠ملتوىف: األشقودري األلباين (ا

 م. ١٩٨٦

أحكام احلرم املكي الشرعية، املؤلف:  عبد العزيز بن حممد احلويطان. الناشر:مكتبة امللك فهد  - ١٧
 م. ٢٠٠٤-هــ  ١٤٢٥الوطمّية، الطبعة األوىل 
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بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، املؤلف: أبو احلسن علي بن حممد ، األحكام السلطانية - ١٨
ملاوردي (املتوىف:    القاهرة - الناشر: دار احلديث ، هـ)٤٥٠الشهري 

هـ)، احملقق: ٣٧٠أحكام القرآن، املؤلف: أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (املتوىف:  - ١٩
ألزهر الشريف، الناشر: د - حممد صادق القمحاوي  ار إحياء الرتاث عضو جلنة مراجعة املصاحف 

ريخ الطبع:  –العريب    هـ. ١٤٠٥بريوت، 
أحكام القرآن، املؤلف: القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي  - ٢٠

هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب ٥٤٣(املتوىف: 
  م. ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤طبعة: الثالثة، العلمية، بريوت، ال

هـ)، الناشر: ٥٠٥إحياء علوم الدين، املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف:  - ٢١
  بريوت، سنة النشر: بدون. –دار املعرفة 

لة (املتوىف:  - ٢٢ ه)، مجع وتوثيق ودراسة: صالح عبد العزيز ١٩٩أخبار املدينة، حممد بن احلسن بن ز
  م.٢٠٠٣ه/١٤٢٤مة، الطبعة األوىل: زين سال

أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن العباس املكي  - ٢٣
بريوت،  –هـ)، احملقق: د. عبد امللك عبد هللا دهيش، الناشر: دار خضر ٢٧٢الفاكهي (املتوىف: 

  .١٤١٤الطبعة: الثانية، 
ر، املؤلف: أبو الوليد حممد بن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن أخبار مكة وما جاء فيها من األ - ٢٤

ألزرقي (املتوىف:  هـ)، احملقق: رشدي الصاحل ٢٥٠الوليد بن عقبة بن األزرق الغساين املكي املعروف 
  بريوت. –ملحس، الناشر: دار األندلس للنشر 

ؤوط،  :املرتجم احملقق : ،حممد بن مفلح (اجلد) :اآلداب الشرعية، املؤلف / املشرف - ٢٥ شعيب األر
  ـ.ه١٤١٦ :األوىل سنة  :الطبعة، بريوت  - مؤسسة الرسالة  :الناشر، وعمر القيام

ا - ٢٦ املؤلف: احلسني بن علي بن ، أدب اخلواص يف املختار من بالغات قبائل العرب وأخبارها وأنسا
الناشر: دار اليمامة ، اجلاسرأعده للنشر: محد ، هـ)٤١٨احلسني، أبو القاسم الوزير املغريب (املتوىف: 

ض   م١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠عام النشر: ، للبحث والرتمجة والنشر، الر
بن الصالح ، أدب املفيت واملستفيت - ٢٧ املؤلف: عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف 

املدينة  - كم الناشر: مكتبة العلوم واحل، احملقق: د. موفق عبد هللا عبد القادر، هـ)٦٤٣(املتوىف: 
  .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣ - الطبعة: الثانية ، املنورة
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هـ)، حتقيق: عبد القادر ٦٧٦األذكار، املؤلف: أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:  - ٢٨
لبنان، طبعة جديدة منقحة،  –األرنؤوط رمحه هللا، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

  م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤
، يف جامعة ماجستري، رسالة ٤٦٩ص: ،  راشد حيىي سيمودول العبادات يفالفقهّية أراء البندنيجي  - ٢٩

  ه. ١٤٢٢- ١٤٢١اإلسالمّية (املدينة املنّورة) سنة/ 
األربعون يف احلث على اجلهاد، املؤلف: ثقة الدين، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف  - ٣٠

  الكويت. –هـ)، الناشر: دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي ٥٧١بن عساكر (املتوىف: 
 ١٠٣٣( ت  يف التاريخ املكي وتراجم امللوك واخللفاء لعلي بن عبدالقادر الطربياألرج املسكي  - ٣١

 -احلسيين املكي (  الطربي حميي الديـن عبد القادر بـن حممد بـن حيىي بـن مكرم: اسم املؤلفهــ)، 
 ).هـ ١٠٣٣

املؤلف: حيىي بن حممد بن حممد احلطاب  ،إرشاد السالك احملتاج إىل بيان أفعال املعتمر واحلاج - ٣٢
مؤمن )،٩٩٦(املتوىف:  الرعيين ن ، احملقق: حممد مخيس   ، الطبعةاملكتبة املكية -الناشر: مؤسسة الر

 م.٢٠١٠ه/١٤٣١األوىل: 

صر الدين األلباين (املتوىف :  - ٣٣ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، املؤلف : حممد 
هـ  ١٤٠٥بريوت، الطبعة: الثانية  –هـ)، إشراف: زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي ١٤٢٠

  م.١٩٨٥ - 
بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب  االستذكار، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد - ٣٤

بريوت،  –هـ)، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية ٤٦٣(املتوىف: 
  .٢٠٠٠ – ١٤٢١الطبعة: األوىل، 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، املؤلف: أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي  - ٣٥
 - هـ)، احملقق: علي حممد معوض ٦٣٠احد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري (املتوىف: بن عبد الو 

 - هـ ١٤١٥عادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، سنة النشر: 
  م. ١٩٩٤

دين أبو أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، املؤلف: زكر بن حممد بن زكر األنصاري، زين ال - ٣٦
ريخ.٩٢٦حيىي السنيكي (املتوىف:    هـ)، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون 

از - ٣٧ املؤلف: أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن ، اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع ا
الناشر: دار ، هـ) ٦٦٠توىف: أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء (امل

  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٦الطبعة: األوىل، ، احملقق: حممد بن احلسن بن إمساعيل بريوت –الكتب العلمية 
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ريخ من بعده من اخللفا، املؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد هللا  - ٣٨ اإلشارة إىل سرية املصطفى و
هـ)، احملقق: حممد نظام ٧٦٢(املتوىف: البكجري املصري احلكري احلنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين 

 - هـ  ١٤١٦بريوت، الطبعة: األوىل،  –دمشق، الدار الشامية  - الدين الٌفتَـّيح، الناشر: دار القلم 
  م. ١٩٩٦

َفَة النـُّْعَمانِ  - ٣٩  املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف، اْألَْشَباُه َوالنَّظَائُِر َعَلى َمْذَهِب َأِيبْ َحِنيـْ
الناشر: دار ، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكر عمريات، هـ)٩٧٠بن جنيم املصري (املتوىف: 

   .م ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩الطبعة: األوىل، ، لبنان –الكتب العلمية، بريوت 
األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعي، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  - ٤٠

الطبعة الثانية: مكة املكرمة،  – العربية السعودية كتبةاملهـ)، الناشر: ٩١١توىف: السيوطي (امل
  م.١٩٩٧ه/١٤١٨

اإلصابة يف متييز الصحابة، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  - ٤١
الكتب العلمية هـ)، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، الناشر: دار ٨٥٢(املتوىف: 

  هـ. ١٤١٥ -بريوت، الطبعة: األوىل  –
املؤلف: حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق ، إصالح املساجد من البدع والعوائد - ٤٢

صر الدين األلباين، هـ)١٣٣٢القامسي (املتوىف:  الناشر: املكتب ، خرج أحادثه وعلق عليه: حممد 
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ الطبعة: الطبقة اخلامسة، اإلسالمي

. ـ)٣٤٤املؤلف: نظام الدين أبو علي أمحد بن حممد بن إسحاق الشاشي (املتوىف: ، أصول الشاشي - ٤٣
  .بريوت –الناشر: دار الكتاب العريب 

املؤلف: حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد ، أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل - ٤٤
ألمري (املتوىف:  احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو ، هـ)١١٨٢إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه 

الناشر: مؤسسة ، احملقق: القاضي حسني بن أمحد السياغي والدكتور حسن حممد مقبويل األهدل
  م.١٩٨٦الطبعة: األوىل، ، بريوت –الرسالة 

لقرآن - ٤٥ ختار بن عبد القادر املؤلف : حممد األمني بن حممد امل، أضواء البيان يف إيضاح القرآن 
 –الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت ، هـ)١٣٩٣اجلكين الشنقيطي (املتوىف : 

  .مـ ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥عام النشر : ، لبنان
ليف: معراج نواب مرزا. الناشر: أم القرى،  - ٤٦   .م٢٠١٣أطلس خرائط مكة املكرمة، 

ملقّدسة، املؤلف: د. معراج بن نواب َمْرزا، ود. عبد هللا بن أطلس املصور ملّكة املكّرمة واملشاعر ا - ٤٧
  هـ.١٤٢٤صاحل شاووش. الناشر: دارة عبد العزيز 
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لشاطيب (املتوىف:  ، االْعِتَصام - ٤٨ طي الشهري  املؤلف: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغر
د هشام بن ، هللا آل محيدد سعد بن عبد ، احملقق ودراسة: د. حممد بن عبد الرمحن الشقري، هـ)٧٩٠

الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية - الناشر: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، إمساعيل الصني
  .م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩

ادر  - ٤٩ حكام املساجد، املؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن  إعالم الساجد 
لس األعلى ه ٧٩٤الزركشي الشافعي (املتوىف:  ـ)، احملقق: أبو الوفا مصطفى املراغي، الناشر: ا

  م. ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦للشؤون اإلسالمية، الطبعة: الرابعة، 
بن قيم  إعالم املوقعني عن رب العاملني - ٥٠ املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف 

ره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل قدم له وعلق عليه وخرج أحاد هـ) ٧٥١اجلوزية (املتوىف:  يثه وآ
الناشر: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، . شارك يف التخريج: أبو عمر أمحد عبد هللا أمحد سلمان

  .هـ ١٤٢٣الطبعة: األوىل،  اململكة العربية السعودية
ملتوىف: األعالم، املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ا - ٥١

  م. ٢٠٠٢هـ)، الناشر: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر ١٣٩٦
هـ)، ٧٦٤املؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (املتوىف:  ،أعيان العصر وأعوان النصر - ٥٢

احملقق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور حممد موعد، الدكتور حممود سامل 
لبنان، دار الفكر،  -له: مازن عبد القادر املبارك، الناشر: دار الفكر املعاصر، بريوت حممد، قدم 

، الطبعة: األوىل،  –دمشق    م. ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨سور
ليف: عبدهللا الغازي املكي احلنفي (املتوىف: )، االحملقق:  - ٥٣ م بذكر أخبار بلد هللا احلرام،  إفادة األ

  .- هـ١٤٣٠تبة األسدي، الطبعة األوىل، ، الناشر: مكعبدامللك بن عبدهللا بن دهيش
االقرتاح يف بيان االصطالح، املؤلف: تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع  - ٥٤

بن دقيق العيد (املتوىف:  بريوت، سنة  –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ٧٠٢القشريي، املعروف 
  النشر: بدون.

طي، أبو اإلقناع يف القراءات الس - ٥٥ بع، املؤلف: أمحد بن علي بن أمحد بن خلف األنصاري الغر
بن الَباِذش (املتوىف:    هـ)، الناشر: دار الصحابة للرتاث.٥٤٠جعفر، املعروف 

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، املؤلف: مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي  - ٥٦
  بريوت. –دار الفكر، الناشر: دار الفكر  - حوث والدراسات هـ)، احملقق: مكتب الب٩٧٧(املتوىف: 

ألفية العراقي املسماة بـ: التبصرة والتذكرة يف علوم احلديث، املؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد  - ٥٧
هـ)، قدم هلا وراجعها: ٨٠٦الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي (املتوىف: 
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كتور عبد الكرمي بن عبد هللا بن عبد الرمحن اخلضري، حتقيق ودراسة: العريب الدائز فضيلة الشيخ الد 
ض  طي، الناشر: مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع، الر اململكة العربية السعودية، الطبعة:  - الفر

  هـ. ١٤٢٨الثانية، 
حاديث األحكام - ٥٨ بن وهب بن مطيع املؤلف: تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي ، اإلملام 

بن دقيق العيد (املتوىف:  حقق نصوصه وخرح أحاديثه حسني إمساعيل ، هـ)٧٠٢القشريي، املعروف 
  .اجلمل

األم، املؤلف: الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب  - ٥٩
بريوت، الطبعة: بدون،  –: دار املعرفة هـ)، الناشر٢٠٤بن عبد مناف املطليب القرشي املكي (املتوىف: 

  م.١٩٩٠هـ/١٤١٠سنة النشر: 
أمايل األذكار يف فضل صالة التسبيح، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن  - ٦٠

بريوت،  –هـ)، حتقيق: كيالين حممد خليفة، الناشر: مؤسسة قرطبة ٨٥٢حجر العسقالين (املتوىف: 
  سنة النشر: بدون.

رواية ابن حيىي البيع، املؤلف: أبو عبد هللا البغدادي احلسني بن إمساعيل بن حممد  - احملاملي أمايل  - ٦١
ن الضيب احملاملي (املتوىف:  هـ)، احملقق: د. إبراهيم القيسي، الناشر: ٣٣٠بن إمساعيل بن سعيد بن أ

  .١٤١٢األردن، الطبعة: األوىل،  - عمان  - املكتبة اإلسالمية ، دار ابن القيم 
د خالد الطباع، الناشر: دار القلم  - ٦٢ اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلسالمية، إ

 م.١٩٩٦ه/١٤١٧دمشق، الطبعة األوىل:  –

بن  - ٦٣ األموال البن زجنويه، املؤلف: أبو أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد هللا اخلرساين املعروف 
جبامعة امللك سعود،  -لدكتور: شاكر ذيب فياض األستاذ املساعد هـ)، حتقيق ا٢٥١زجنويه (املتوىف: 

 -هـ  ١٤٠٦الناشر: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية، الطبعة: األوىل، 
  م. ١٩٨٦

ريخ اخللفاء - ٦٤ بن العمراين (املتوىف: ، اإلنباء يف  ، هـ)٥٨٠املؤلف: حممد بن علي بن حممد املعروف 
  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار اآلفاق العربية، القاهرة، قاسم السامرائي احملقق:

إنباه الرواة على أنباه النحاة، املؤلف: مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي (املتوىف:  - ٦٥
سة الكتب القاهرة، ومؤس - هـ)، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العريب ٦٤٦

 م.١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٦بريوت، الطبعة: األوىل،  –الثقافية 
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اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املؤلف: عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي  - ٦٦
 - هـ)، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: الثانية ٨٨٥الدمشقي الصاحلي احلنبلي (املتوىف: 

ريخ.   بدون 
، ُس السَّاري يف ختريج َوحتقيق األحاديث اليت ذكرها احلَافظ ابن َحجر العسقالين يف فَتح الَباريأنِي - ٦٧

احملقق: نبيل بن َمنصور ، املؤلف: أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكوييت
ن، بريوت ، بن يَعقوب البصارة الطبعة: األوىل، . لبنان –الناشر: مؤسََّسة السَّماحة، مؤسََّسة الرَّ

  .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦
املؤلف: حممد بن عبد الرمحن بن عمر، أبو املعايل، جالل الدين القزويين ، اإليضاح يف علوم البالغة - ٦٨

الناشر: دار الكتب ، احملقق: إبراهيم مشس الدين هـ)٧٣٩الشافعي، املعروف خبطيب دمشق (املتوىف: 
  .م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤ الطبعة األوىل، بريوت –العلمية 

اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة، املؤلف: أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:  - ٦٩
هـ)، وعليه: اإلفصاح على مسائل اإليضاح على مذاهب األئمة األربعة وغريهم لـ عبد الفتاح ٦٧٦

 .ة، مكة املكرمةاملكتبة األمدادي -حسني، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، بريوت 

املؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن ، الباعث على إنكار البدع واحلوادث - ٧٠
يب شامة (املتوىف:  الناشر: ، احملقق: عثمان أمحد عنرب، هـ)٦٦٥إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف 

  ١٩٧٨. – ١٣٩٨الطبعة: األوىل، ، القاهرة –دار اهلدى 
املؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن ، ى إنكار البدع واحلوادثالباعث عل - ٧١

يب شامة (املتوىف:  الناشر: ، احملقق: حممد حمب الدين هـ)٦٦٥إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف 
  .القاهرة –مكتبة جمد اإلسالم 

ليف: حممد بن أمحد بن حممد بن الضياء احلنفالبحر العميق - ٧٢ )، هـ ١٠٩٤ي، أبو البقاء. (املتوىف: ، 
ن    م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢املكتبة املكية، الطبعة الثانية،  –الناشر: مؤسسة الر

ين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل  - ٧٣ حبر املذهب (يف فروع املذهب الشافعي)، املؤلف: الرو
  م. ٢٠٠٩ة، الطبعة: األوىل، هـ)، احملقق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمي ٥٠٢(ت 

البداية والنهاية، املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف:  - ٧٤
 ١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨هـ)، احملقق: علي شريي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: األوىل ٧٧٤

  م.
الء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، املؤلف: ع - ٧٥

  م.١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ٥٨٧احلنفي (املتوىف: 



 

      ٧٣٤ 
 

بدائع الفوائد، املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف:  - ٧٦
شهـ)، ٧٥١   .عامل الفوائدالناشر: دار راف: بكر بن عبد هللا أبو زيد، حتقيق: علي حممد العمران، 

ملغريب، املؤلفالبدر التمام شرح بلوغ املرام،  - ٧٧ : احلسني بن حممد بن سعيد الالعي، املعروف 
زبن، دار اهلجر، الطبعة: األوىل هـ) ١١١٩(املتوىف:   ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، احملقق: علي بن عبد هللا 

  م.
ن من بعد القرن السابع، املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين البدر الطالع مبحاس - ٧٨

  بريوت، سنة النشر: بدون. –هـ)، الناشر: دار املعرفة ١٢٥٠اليمين (املتوىف: 
ر الواقعة يف الشرح الكبري، املؤلف: ابن امللقن سراج الدين أبو  - ٧٩ البدر املنري يف ختريج األحاديث واأل

هـ)، احملقق: مصطفى أبو الغيط وعبد ٨٠٤بن أمحد الشافعي املصري (املتوىف:  حفص عمر بن علي
سر بن كمال، الناشر: دار اهلجرة للنشر والتوزيع  ض - هللا بن سليمان و السعودية، الطبعة: -الر

  م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥االوىل، 
يزين واملانعني لعبد الفتاح الي - ٨٠   افعي. ط. مؤسسة الرسالة.البدعة احملمودة والبدعة اإلضافّية بني ا
قرو،  - ٨١ اية كتاب احلّج) للغزايل، احملقق: عبد اخلالق  البسيط يف املذهب (من أّول كتاب الزكاة إىل 

  ه. ١٤٣٣- ١٤٣٢، رسالة الدكتوراة، يف جامعة اإلسالمّية (املدينة املنّورة) سنة/ ٦٨٦ص:
اية كتاب احل - ٨٢ : أبو حامد حممد بن حممد املؤلف، ّج)البسيط يف املذهب (من أّول كتاب الزكاة إىل 

قرو، رسالة دكتوراة، يف جامعة اإلسالمّية (املدينة املنّورة) ال غزايل، احملقق: عبد اخلالق بن عبد الرحيم 
  ه. ١٤٣٣-١٤٣٢سنة/ 

، هـ)٤٠٠املؤلف: أبو حيان التوحيدي، علي بن حممد بن العباس (املتوىف: حنو ، البصائر والذخائر - ٨٣
  .م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار صادر ، وداد القاضياحملقق: د/ 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  - ٨٤
لبنان / صيدا، سنة  - هـ)، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: املكتبة العصرية ٩١١(املتوىف: 

  النشر: بدون.
، الناشر: دار املنهاج  هـ)١٤١٢املؤلف: عمر بن علوي بن أيب بكر الكاف (املتوىف: ، البالغة - ٨٥

  م. ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩الطبعة الثالثة 
بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري (الشرح الصغري هو شرح  - ٨٦

َماِم َماِلٍك)، املؤلف: أبو العباس أمحد بن الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسا لك ِلَمْذَهِب اْإلِ
لصاوي املالكي (املتوىف:  هـ)، الناشر: دار املعارف، الطبعة: بدون طبعة ١٢٤١حممد اخللويت، الشهري 

ريخ.   وبدون 



 

      ٧٣٥ 
 

ريخ دار هجرة النيب املختار، أبو حممد عبد هللا بن عبد امللك ا - ٨٧ ملرجاين جة النفوس واألسرار يف 
لبنان،  –ه)، حتقيق: أبو عبد الرمحن عادل بن سعد، الناشر: دار الكتب العلمية ٧٧٠(املتوىف: بعد 

 م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩الطبعة األوىل: 

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين  - ٨٨
جدة، الطبعة: األوىل،  –م حممد النوري، الناشر: دار املنهاج هـ)، احملقق: قاس٥٥٨الشافعي (املتوىف: 

  م. ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١
املؤلف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن ، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة - ٨٩

الناشر: دار الغرب اإلسالمي، ، حققه: د حممد حجي وآخرون، هـ)٥٢٠رشد القرطيب (املتوىف: 
  .م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الطبعة: الثانية، ، لبنان –ت بريو 

ج العروس من جواهر القاموس، املؤلف: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض،  - ٩٠
هـ)، احملقق: جمموعة من احملققني، الناشر: دار اهلداية، سنة ١٢٠٥امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي (املتوىف: 

  النشر: بدون.
املؤلف: حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري ، يل ملختصر خليلالتاج واإلكل - ٩١

طي، أبو عبد هللا املواق املالكي (املتوىف:  الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتب العلمية، هـ)٨٩٧الغر
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٦

حاق بن موسى ريخ أصبهان = أخبار أصبهان، املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إس - ٩٢
 –هـ)، احملقق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية ٤٣٠بن مهران األصبهاين (املتوىف: 

  م.١٩٩٠-هـ ١٤١٠بريوت، الطبعة: األوىل، 
ريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن  - ٩٣

هـ)، احملقق: عمر عبد السالم التدمري، الناشر: دار الكتاب ٧٤٨توىف: عثمان بن قَاْمياز الذهيب (امل
  م. ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣العريب، بريوت، الطبعة: الثانية، 

عالم العلماء ببناء املسجد احلرام ريخ البلد احلرام  - ٩٤ اختصار عبد الكرمي بن حمب  –/ املعروف 
خبار املسجد احلرام" ملعه قطب الدين ه)، من كتاب "أعالم األ١٠١٤(املتوىف:  لقطيبالدين ا عالم 

ه)، حتقيق: أمحد حممد مجال، وعبد العزيز الرفاعي، الناشر: ٩٩٠بن عالء الدين احلنفي (املتوىف: 
 م.١٩٥٠ه/١٣٦٩مصر، الطبعة األوىل:  –مطابع دار الكتاب العريب 

هـ)، احملقق: ٩١١(املتوىف: ريخ اخللفاء، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  - ٩٥
  م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥محدي الدمرداش، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الطبعة األوىل: 



 

      ٧٣٦ 
 

ريخ الطربي، املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري  - ٩٦ ريخ الرسل وامللوك، وصلة  ريخ الطربي = 
ريخ الطربي لعريب بن سعد القرطيب،  هـ)، (صلة٣١٠بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي (املتوىف: 

  هـ. ١٣٨٧ - بريوت، الطبعة: الثانية  –هـ)، الناشر: دار الرتاث ٣٦٩املتوىف: 
التاريخ الكبري، املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا (املتوىف:  - ٩٧

د ٢٥٦ لدكن، طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد ا –هـ)، الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، حيدر آ
  خان.

ريخ املدينة البن شبة، املؤلف: عمر بن شبة (وامسه زيد) بن عبيدة بن ريطة النمريي البصري، أبو  - ٩٨
 –هـ)، حققه: فهيم حممد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب حممود أمحد ٢٦٢زيد (املتوىف: 

  هـ. ١٣٩٩جدة، عام النشر: 
بت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ريخ بغداد،  - ٩٩ املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن 

بريوت،  –هـ)، احملقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي ٤٦٣(املتوىف: 
  م. ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢الطبعة: األوىل، 

بن -١٠٠ عساكر  ريخ دمشق، املؤلف: أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف 
هـ)، احملقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام ٥٧١(املتوىف: 
  م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥النشر: 

ريخ علماء األندلس، املؤلف: عبد هللا بن حممد بن يوسف بن نصر األزدي، أبو الوليد،  -١٠١
بن الفرضي (املتوىف:  ؛ وصححه؛ ووقف على طبعه: السيد عزت هـ)، عىن بنشره٤٠٣املعروف 

  م. ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨العطار احلسيين، الناشر: مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة: الثانية، 
ريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة والقرب الشريف، املؤلف: حممد بن أمحد بن  -١٠٢

اء الدين بن الضياء (املتوىف:  الضياء حممد القرشي العمري املكي احلنفي،  أبو البقاء، املعروف 
بريوت / لبنان، الطبعة:  - هـ)، احملقق: عالء إبراهيم، أمين نصر، الناشر: دار الكتب العلمية ٨٥٤

  م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الثانية، 
ريخ مكة املكرمة، املؤلف: أمحد حممد إلياس عبد الغين، ومعاوية حممد إلياس عبد الغين، الناشر:  -١٠٣

 ه.١٤٣٢اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل:  –الرشيد، املدينة املنورة  مطابع

التربّك املشروع والتربّك املمنوع لألستاذ الدكتور علي بن نفيع العلياين، دار النشر: دار الوطن للنشر،  -١٠٤
لصاحلني لعبد الفتاح اليافعي. ط. مؤسسة الرسالة. هـ. ١٤١١الطبعة: األوىل،    التربّك 

، املؤلف: عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر  -١٠٥ ْلِيبِّ تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
هـ)، احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن  ٧٤٣الدين الزيلعي احلنفي (املتوىف: 
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ْلِيبُّ (املتوىف:  بوالق، القاهرة،  -األمريية  هـ)، الناشر: املطبعة الكربى ١٠٢١إمساعيل بن يونس الشِّ
  هـ. ١٣١٣الطبعة: األوىل، 

نة (كتاب: احلج)، للمتوّيل، حتقيق: علي العصيمي، رسالة  -١٠٦ نة عن أحكام فروع الد تتّمة اإل
  هـ. ١٤٢٣دكتوراه جبامعة أم القرى (مّكة الكمّرمة)، سنة/ 

نة (كتاب احلّج)، املؤلف -١٠٧ نة عن االحكام فروع الد  ( الرمحن بن حممد املتوّيل  مام عبد: األتتّمة اإل
، رسالة دكتوراه، يف جامعة أم القرى (مّكة املكّرمة) العصيمياحملقق: علي بن سعد بن هليل  )٤٧٨ت 

  ه. ١٤٢٦سنة/ 
نة ( -١٠٨ نة عن االحكام فروع الد اية الباب احلادي عشر: فيما تتّمة اإل من أّول كتاب الصالة إىل 

حممد بن مام عبد الرمحن بن حممد املتوّيل، احملقق: نسرين بنت هالل اإل :ؤلفامل )،يقتضي كراهية الصالة
  .، رسالة دكتوراه، يف جامعة أم القرى (مّكة املكّرمة)١/٣٣٠ ادي،علي محّ 

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف: : املؤلفالتحدث بنعمة هللا للسيوطي،  -١٠٩
  : املطبعة العربية احلديثة، مصر.الناشرليزابيث ماري سارتني، : الدكتورة اياحملقق، هـ)٩١١

هـ)، احملقق: ٦٧٦حترير ألفاظ التنبيه، املؤلف: أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:  -١١٠
  .١٤٠٨دمشق، الطبعة: األوىل،  –عبد الغين الدقر، الناشر: دار القلم 

واحلاوي؛ املسمى بــ (النكت على املختصرات الثالث)، ويل حترير الفتاوى على التنبيه، واملنهاج،  -١١١
الدين أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن العراقي الكردي املهراين القاهري الشافعي 

)، حتقيق: عبد الرمحن فهمي حممد الزواوي، الناشر: دار املنهاج، اململكة العربية السعودية ٨٢٦(املتوىف: 
  م.٢٠١١ه/١٤٣٢، الطبعة األوىل: جدة –
التحرير يف الفقه (قسم العبادات) للجرجاين حتقيق: عادل العبيسي، رسالة ماجستري يف جامعة  -١١٢

ض) سنة/    هــ. ١٤٣٦امللك السعود (الر
حتفة األبرار بنكت األذكار للنووي، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  -١١٣

ق نصوصه وعلق عليه: حميي الدين مستو، الناشر: مكتبة دار الرتاث، املدينة هـ)، حق٩١١(املتوىف: 
  م. ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٧املنورة، الطبعة: األوىل، 

صر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوي (ت ، حتفة األبرار شرح مصابيح السنة -١١٤ املؤلف: القاضي 
شراف نور الدين طالب، هـ)٦٨٥ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الناشر: ، احملقق: جلنة خمتصة 

  .م٢٠١٢ - هـ  ١٤٣٣، لكويت
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حتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي على اخلطيب، املؤلف: سليمان بن حممد بن  -١١٥
َرِمّي املصري الشافعي (املتوىف:  ريخ ١٢٢١عمر الُبَجيـْ هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، 

  م.١٩٩٥ - هـ ١٤١٥النشر: 
املؤلف: سليمان بن حممد بن ، حتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي على اخلطيب -١١٦

َرِمّي املصري الشافعي (املتوىف:  ريخ ، الطبعة: بدون طبعة، الناشر: دار الفكر، هـ)١٢٢١عمر الُبَجيـْ
  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥النشر: 

حكام املساجد، أبو بكر بن زيد  -١١٧ )، ٨٨٣اجلراعي الصاحلي احلنبلي (املتوىف: حتفة الراكع والساجد 
ين املطريي، وصباح عبد الكرمي العنزي، وفيصل يوسف العلي،  اعتىن به: صاحل سامل النهام، وحممد 

  م.٢٠٠٤ه/١٤٢٥املراقبة الثقافية، الطبعة األوىل:  - الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املؤلف: علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان، أبو ، النوويحتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام  -١١٨

 ، الكتاب مرقم آليا.هـ)٧٢٤احلسن، عالء الدين ابن العطار (املتوىف: 

ريخ املدينة الشريفة، املؤلف: مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن  -١١٩ التحفة اللطيفة يف 
–هـ)، الناشر: الكتب العلميه، بريوت ٩٠٢ملتوىف: حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي (ا

  م.١٩٩٣هـ/١٤١٤لبنان، الطبعة: االوىل 
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، املؤلف: أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، روجعت  -١٢٠

وصححت: على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء، الناشر: املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها 
  م.١٩٨٣-هـ١٣٥٧مد، الطبعة: بدون طبعة، عام النشر: مصطفى حم

ليف: زين الدين أبو بكر بن احلسني بن عمر املراغي ، حتقيق النصرة بتلخيص معامل دار اهلجرة -١٢١
 ،املدينة املنورة -  د/عبد هللا بن عبد الرحيم عسيالن، الناشر: املؤلف :حتقيق )،ه٨١٦الشافعي (املتوىف: 

 م.٢٠٠٢ـ/ه١٤٢٢ وىل:الطبعة األ

 - ٧٢٧هـ)، ابن السبكى ( ٨٠٦ -  ٧٢٥ختريج أحاديث إحياء علوم الدين، املؤلفون: الِعراقي ( -١٢٢
َّ َحمُمود ِبن ُحمَّمد احلَّداد ( ١٢٠٥ -  ١١٤٥هـ)، الزبيدي ( ٧٧١ هـ  ١٣٧٤هـ)، اسِتخرَاج: أيب عبد ا

ض، الطبعة: األوىل،  –؟)، الناشر: دار العاصمة للنشر -    م. ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٨الر
ر الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري، املؤلف: مجال الدين أبو حممد عبد  -١٢٣ ختريج األحاديث واآل

هـ)، احملقق: عبد هللا بن عبد الرمحن السعد، الناشر: دار ٧٦٢هللا بن يوسف بن حممد الزيلعي (املتوىف: 
ض، الطبعة: األوىل،  –ابن خزمية    هـ.١٤١٤الر

شرح تقريب النواوي، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  تدريب الراوي يف -١٢٤
يب، الناشر: دار طيبة.٩١١(املتوىف:    هـ)، حققه: أبو قتيبة نظر حممد الفار
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ذيب املنتهي)، سراج الدين أبو حفص  -١٢٥ التدريب يف الفقه الشافعي، املسمى بــ (تدريب املبتدئ و
أبو يعقوب نشأت بن كمال املصري، هـ)، احملقق: ٨٠٤صري (املتوىف: املعمر بن البلقيين الشافعي 

ض   م.٢٠١٢ه/١٤٣٣اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل:  –الناشر: دار القبلتني، الر

تذكرة احلفاظ، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب (املتوىف:  -١٢٦
  م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩لبنان، الطبعة: األوىل، -ر: دار الكتب العلمية بريوتهـ)، الناش٧٤٨

ترتيب املدارك وتقريب املسالك، املؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب (املتوىف:  -١٢٧
ويت الطنجي، ١هـ)، احملقق: جزء ٥٤٤ : عبد القادر الصحراوي، ٤، ٣، ٢م، جزء  ١٩٦٥: ابن 

  م. ١٩٧٠ -  ١٩٦٦
والرتهيب من احلديث الشريف، املؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا، أبو حممد،  الرتغيب -١٢٨

 –هـ)، احملقق: إبراهيم مشس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية ٦٥٦زكي الدين املنذري (املتوىف: 
  .١٤١٧بريوت، الطبعة: األوىل، 

ه)، حتقيق: إبراهيم ٨٠٨عي (املتوىف: ، ابن العماد األقفهي الشافتسهيل املقاصد لزوار املساجد -١٢٩
شراف: الطاهر عبد الكرمي سايت، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، سنة النشر:  رودي،  حممد 

 بدون.

تصحيح التصحيف وحترير التحريف، املؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (املتوىف:  -١٣٠
شرقاوي، راجعه: الدكتور رمضان عبد التواب، هـ)، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: السيد ال٧٦٤

  م. ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧القاهرة، الطبعة: األوىل،  –الناشر: مكتبة اخلاجني 
ه)، ويليه: تذكرة النبيه يف ٦٧٦تصحيح التنبيه، أبو زكر حمي الدين بن شرف النووي (املتوىف:  -١٣١

ه)، حتقيق: ٧٧٢وي (املتوىف: تصحيح التنبيه، عبد الرحيم بن احلسني بن علي مجال الدين اإلسن
  م.١٩٩٦ه/١٤١٧لبنان، الطبعة األوىل:  –د/حممد عقلة اإلبراهيم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 

ن  -١٣٢ تصحيح الفصيح وشرحه، املؤلف: أَبُو حممد، عبد هللا بن جعفر بن حممد بن ُدُرْستَـَويْه ابن املرز
لس األعلى للشئون اإلسالمية [القاهرة]، هـ)، احملقق: د. حممد بدوي املختو ٣٤٧(املتوىف:  ن، الناشر: ا

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩عام النشر: 
التعريف مبا أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة، مجال الدين حممد بن أمحد املطري، دراسة وحتقيق:  -١٣٣

ض، سنة النشر:  –د/سليمان الرحيلي، الناشر: دارة امللك عبد العزيز    ه.١٤٢٦الر
ب نذر اهلدي من كتاب احلجّ (من  الكربىالتعليقة  -١٣٤ اية   :املؤلف، )ب دخول مّكة حىت 

، يف جامعة ماجستري، رسالة بندر بن فارس العتييب، احملقق: القاضي أيب طّيب طاهر بن عبد هللا الطربي
  ه. ١٤٢٢- ١٤٢١) سنة/ املدينة املنّورة(اإلسالمّية 
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طربي، حتقيق: عبيد العمري، رسالة ماجستري، يف اجلامعة التعليقة الكربى يف الفروع أليب الطّيب ال -١٣٥
  هـ. ١٤١٩اإلسالمّية (املدينة املنّورة) سنة/ 

التعليقة الكبرية يف مسائل اخلالف علي مذهب أمحد، املؤلف: القاضي أبو يعلى الَفرَّاء حممد بن  -١٣٦
شراف نور هـ)، احملقق: جلنة خمت ٤٥٨احلسني بن حممد بن البغدادي احلنبلي (املتوىف:  صة من احملققني 

  هـ. ٢٠١٠ -م  ١٤٣١الدين طالب، الناشر: دار النوادر، الطبعة: األوىل، 
املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ، تغليق التعليق على صحيح البخاري -١٣٧

ب اإلسالمي ، دار الناشر: املكت، احملقق: سعيد عبد الرمحن موسى القزقي، هـ)٨٥٢العسقالين (املتوىف: 
  ه.١٤٠٥الطبعة: األوىل،  األردن –بريوت ، عمان  -عمار 

املؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، ، التـَّْفِسُري الَبِسْيط -١٣٨
) رسالة دكتوراة جبامعة اإلمام حممد بن سعود، ١٥احملقق: أصل حتقيقه يف (، هـ)٤٦٨الشافعي (املتوىف: 

جامعة اإلمام حممد  -الناشر: عمادة البحث العلمي ، قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه مث
  هـ ١٤٣٠الطبعة: األوىل، ، بن سعود اإلسالمية.

تفسري القرآن العظيم (ابن كثري)، املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث  -١٣٩
ق: حممد حسني مشس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات هـ)، احملق٧٧٤الدمشقي (املتوىف: 
  هـ. ١٤١٩ - بريوت، الطبعة: األوىل  –حممد علي بيضون 

تفسري املاوردي = النكت والعيون، املؤلف: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري  -١٤٠
ملاوردي (املتوىف:  عبد املقصود بن عبد الرحيم، الناشر:  هـ)، احملقق: السيد ابن٤٥٠البغدادي، الشهري 

  بريوت / لبنان. - دار الكتب العلمية 
تقريب التهذيب، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف:  -١٤١

، الطبعة: األوىل،  –هـ)، احملقق: حممد عوامة، الناشر: دار الرشيد ٨٥٢   .١٩٨٦ – ١٤٠٦سور
سلوب مبسط ، سديدة يف املسائل املفيدةالتقريرات ال -١٤٢ تـلـخـيـص ألهـم مـسـائـل األبـواب الـفـقـهـيـة 

، زين بن إبراهيم بن زين بن مسيط، قسم العبادات، ومفيد وحديث مستفاد من كتب علمائنا الشافعية
 ، سنة النشر: بدون.الناشر : دار املرياث النبوي، املؤلف : حسن بن امحد بن حممد الكاف

التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، املؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني  -١٤٣
هـ)، احملقق: عبد الرمحن حممد عثمان، ٨٠٦بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي (املتوىف: 

ملدينة املنورة، الطبع ة: األوىل، الناشر: حممد عبد احملسن الكتيب صاحب املكتبة السلفية 
  م.١٩٦٩هـ/١٣٨٩
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هـ)، نقله إىل العربية وعلق ١٣٠٠تكملة املعاجم العربية، املؤلف: رينهارت بيرت آن ُدوزِي (املتوىف:  -١٤٤
: مجال اخلياط، الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، ١٠، ٩: حممَّد َسليم النَعيمي، جـ ٨ -  ١عليه: جـ 

  م. ٢٠٠٠ -  ١٩٧٩اجلمهورية العراقية، الطبعة: األوىل، من 
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن  -١٤٥

هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة األوىل ٨٥٢أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف: 
  م.١٩٨٩هـ. ١٤١٩

ريخ نيسابور، املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم حمم -١٤٦ د بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم تلخيص 
بن البيع (املتوىف:  هـ)، تلخيص: أمحد بن حممد ٤٠٥بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف 

خلليفة النيسابوري، الناشر: كتاب   طهران. –خانة ابن سينا  بن احلسن بن أمحد املعروف 
د، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألساني -١٤٧

هـ)، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد عبد الكبري ٤٦٣الرب بن عاصم النمري القرطيب (املتوىف: 
  هـ. ١٣٨٧املغرب، عام النشر:  –البكري، الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

لف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (املتوىف: التنبية يف الفقه الشافعي، املؤ  -١٤٨
  هـ)، الناشر: عامل الكتب، سنة النشر: بدون.٤٧٦

ر وتفصيل الثابت عن رسول هللا من األخبار، املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري  -١٤٩ ذيب اآل
مد شاكر، الناشر: مطبعة هـ)، احملقق: حممود حم٣١٠بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي (املتوىف: 

  القاهرة. –املدين 
هـ)، ٦٧٦ذيب األمساء واللغات، املؤلف: أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:  -١٥٠

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية، 
  لبنان. – يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت

ذيب التهذيب، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف:  -١٥١
  هـ.١٣٢٦هـ)، الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة: الطبعة األوىل، ٨٥٢

هـ)، احملقق: ٣٧٠ذيب اللغة، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور (املتوىف:  -١٥٢
  م.٢٠٠١بريوت، الطبعة: األوىل،  –حممد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

مع العلمي العريب اإلسالمي.عبد السالم هارون ،ذيب سرية ابن هشام -١٥٣  ، الناشر: ا

بن التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد  -١٥٤
هـ)، احملقق: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض، الناشر:  ٥١٦الفراء البغوي الشافعي (املتوىف: 

  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 
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التوّسط والفتح بني الروضة والشرح، أمحد بن محدان بن أمحد بن عبد الواحد لألذرعي (املتوىف:  -١٥٥
 ).٤٦٠٣-.A ٦٩٠تحف طوب قبو سراي/ اسطنبول حمفوظة برقم (ه)، خمطوط، نسخة م٧٨٣

م وكناهم، املؤلف: حممد بن عبد هللا (أيب بكر)  -١٥٦ م وألقا توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسا
صر الدين  بن  بن حممد ابن أمحد بن جماهد القيسي الدمشقي الشافعي، مشس الدين، الشهري 

بريوت، الطبعة: األوىل،  –: حممد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة هـ)، احملقق٨٤٢(املتوىف: 
  م.١٩٩٣

التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، املؤلف: ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد  -١٥٧
هـ)، احملقق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، الناشر: دار ٨٠٤الشافعي املصري (املتوىف: 

، الطبعة: األوىل،  –نوادر، دمشق ال   م. ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩سور
الثقات، املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت،  -١٥٨

عانة: وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية، حتت مراقبة: ٣٥٤الدارمي، الُبسيت (املتوىف:  هـ)، طبع 
د الدكتور حممد عبد امل عيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية، الناشر: دائرة املعارف العثمانية حبيدر آ

  .١٩٧٣=   ه ١٣٩٣الدكن اهلند، الطبعة: األوىل، 
، املؤلف: حممد بن حممد بن أمحد بن عبد »غاية اإلحكام يف آداب الفهم واإلفهام«مثر الثمام شرح  -١٥٩

ألمري (املتوىف: القادر بن عبد العزيز السََّنباوي األزهر  هـ)، احملقق: عبد هللا سليمان ١٢٣٢ي، املعروف 
  م. ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠العتيق، الناشر: دار املنهاج للنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل، 

املؤلف: صاحل بن عبد السميع اآليب األزهري (املتوىف: ، الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين -١٦٠
  .بريوت –كتبة الثقافية الناشر: امل، هـ)١٣٣٥

ويل القرآن، املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر  -١٦١ جامع البيان يف 
 ١٤٢٠هـ)، احملقق: أمحد حممد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، ٣١٠الطربي (املتوىف: 

  م. ٢٠٠٠ - هـ 
ريخ النشر: ٣٨لف: صهيب عبد اجلبار، عدد األجزاء: اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد، املؤ  -١٦٢  ،

٢٠١٤ – ٨ - ١٥.  
جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن  -١٦٣

هـ)، احملقق: ٧٩٥أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي (املتوىف: 
ؤوط  جس، الناشر: مؤسسة الرسالة  - شعيب األر  - هـ ١٤٢٢بريوت، الطبعة: السابعة،  –إبراهيم 

  م.٢٠٠١



 

      ٧٤٣ 
 

)، حتقيق: علي ٩٨٦اجلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف، ابن ظهرية (املتوىف:  -١٦٤
  م.٢٠٠٣ه/١٤٢٣عمر، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة األوىل: 

مه = صحيح اجلامع املسند الصحيح امل -١٦٥ ختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأ
صر الناصر،  البخاري، املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، احملقق: حممد زهري بن 

ضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة:  الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 
  هـ.١٤٢٢، األوىل

اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  -١٦٦
هـ)، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ٦٧١األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوىف: 

  م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الكتب املصرية 
اجلرح والتعديل، املؤلف: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي،  -١٦٧

د الدكن  - هـ)، الناشر: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ٣٢٧الرازي ابن أيب حامت (املتوىف:  حبيدر آ
  م. ١٩٥٢هـ  ١٢٧١بريوت، الطبعة: األوىل،  –اهلند، دار إحياء الرتاث العريب  –
ابن حجر اجلزء يف اجلواب عن حال احلديث املشهور يف ماء زمزم ملا شرب له، املؤلف: احلافظ  -١٦٨

 اعتىن به وقرأه: مسعد عبد احلميد حممد السعدين. )،٨٥٢العسقالين (املتوىف: 

املؤلف: أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف ، جزء فيه ذكر اعتقاد السلف يف احلروف واألصوات -١٦٩
، الناشر: مكتبة األنصار للنشر والتوزيع، احملقق: أمحد بن على الدمياطي، هـ)٦٧٦نووي (املتوىف: ال

 .الطبعة: األوىل

املؤلف: نعمان بن حممود بن عبد هللا، أبو الربكات خري الدين، ، جالء العينني يف حماكمة األمحدين -١٧٠
. الناشر: مطبعة املدين، - رمحه هللا  - قدم له: علي السيد صبح املدين ، هـ)١٣١٧اآللوسي (املتوىف: 

  .م ١٩٨١ - هـ  ١٤٠١عام النشر: 
ج الدين ابن السبكي (املتوىف:  -١٧١ ليف: عبدالوهاب بن علي  هـ)، االحملقق: ٧٧١مجع اجلوامع، 

  م.  ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢بريوت لبنان، الطبعة األوىل،  –عقيلة حسني، الناشر: دار ابن حزم 
هـ)، احملقق: رمزي ٣٢١بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (املتوىف: مجهرة اللغة، املؤلف: أبو  -١٧٢

  م.١٩٨٧بريوت، الطبعة: األوىل،  –منري بعلبكي، الناشر: دار العلم للماليني 
احملقق: رمزي ، هـ)٣٢١املؤلف: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (املتوىف: ، مجهرة اللغة -١٧٣

  بريوت -للماليني الناشر: دار العلم ، منري بعلبكي
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مجهرة أنساب العرب، املؤلف: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب  -١٧٤
بريوت، الطبعة:  –هـ)، حتقيق: جلنة من العلماء، الناشر: دار الكتب العلمية ٤٥٦الظاهري (املتوىف: 

  .١٤٠٣/١٩٨٣األوىل، 
ف: أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي (املتوىف: املؤل، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع -١٧٥

  .الناشر: املكتبة العصرية، بريوت ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي، هـ)١٣٦٢
املؤلف: عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي، أبو حممد، ، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية -١٧٦

  .كراتشي  –مري حممد كتب خانه الناشر: ، هـ)٧٧٥حميي الدين احلنفي (املتوىف: 
اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر، املؤلف: مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد  -١٧٧

جس ٩٠٢الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي (املتوىف:  هـ)، احملقق: إبراهيم 
يد، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوز   -هـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة: األوىل،  –يع، بريوت عبد ا

  م. ١٩٩٩
حاشية إرشاد الساري إىل مناسك املال علي القاري على املسلك املتقّسط يف املنسك املتوّسط ،  -١٧٨

وهو شرح للمنسك املتوسط املسّمى: لباب املناسك ملال السندي احلنفي، املؤلف: القاضي حسني بن 
ه)، احملقق: حممد طلحة منيار، الناشر: املكتبة  ١٣٦٦احلنفي (املتوىف  حممد سعيد بن عبد الغين املكي

  م ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الطبعة األوىل  –مكة املكرمة  –األمدادية 
ليف الشيخ ابراهيم بن حممد بن أمحد الباجوري، حاشية الباجوري على ابن قاسم الغّزي -١٧٩ : احملقق، 

  م.٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦العريب، الطبعة األوىل الشيخ عمر سالمة، الناشر: دار إحياء الرتاث 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، املؤلف: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي (املتوىف:  -١٨٠

ريخ.١٢٣٠   هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون 
ين، املؤلف: أبو احلسن، علي بن أمحد -١٨١ بن مكرم  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الر

لقرب من منفلوط) (املتوىف:  هـ)، احملقق: يوسف ١١٨٩الصعيدي العدوي (نسبة إىل بين عدي، 
ريخ النشر:  –الشيخ حممد البقاعي، الناشر: دار الفكر   - هـ ١٤١٤بريوت، الطبعة: بدون طبعة، 

  م.١٩٩٤
رح منهاج الطالبني للنووي، : جالل الدين احملّلي شاملؤلفحاشية القليويب وعمرية على كنز الراغبني،  -١٨٢

هـ)، وشهاب الدين أمحد الربلسي (املتزّىف:  ١٠٦٩شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة (املتزّىف: 
:عبد اللطيف عبد الرمحن، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، سنة  احملققهـ)،  ٩٥٧

  م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧
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ه)، حتقيق: ٦٦٥الغفار عبد الكرمي القزويين الشافعي (املتوىف: احلاوي الصغري، جنم الدين عبد  -١٨٣
اململكة العربية السعودية، الطبعة  –صاحل بن حممد إبراهيم اليابس، الناشر: دار ابن اجلوزي، الدمام 

  ه.١٤٣٠األوىل: 
 احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، املؤلف: أبو احلسن علي بن -١٨٤

ملاوردي (املتوىف:  هـ)، احملقق: الشيخ علي ٤٥٠حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري 
لبنان، الطبعة:  –الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -حممد معوض 

  م. ١٩٩٩- هـ  ١٤١٩األوىل، 
الناشر:  هـ)٩١١الل الدين السيوطي (املتوىف: املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، ج، احلاوي للفتاوي -١٨٥

  .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤عام النشر: ، لبنان- دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت
هـ)، حمقق ٤٠٣حجة القراءات، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد، أبو زرعة ابن زجنلة (املتوىف: حوايل  -١٨٦

  .الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد األفغاين، الناشر: دار الرسالة
حجة الوداع، املؤلف: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري  -١٨٧

ض،  –هـ)، احملقق: أبو صهيب الكرمي، الناشر: بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع ٤٥٦(املتوىف:  الر
  .١٩٩٨الطبعة: األوىل، 

الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين املؤلف: عبد احلجج املبينة يف التفضيل بني مكة واملدينة،  -١٨٨
 –، حتقيق: عبد هللا حممد الدرويش، الناشر: اليمامة للنشر والتوزيع، دمشق هـ)٩١١السيوطي (املتوىف: 

 م.١٩٨٥ه/١٤٠٥بريوت، الطبعة األوىل: 

ريخ مصر والقاهرة، املؤلف : عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  -١٨٩ حسن احملاضرة يف 
عيسى البايب  -هـ)، احملقق : حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر : دار إحياء الكتب العربية ٩١١: (املتوىف 

  م. ١٩٦٧ - هـ  ١٣٨٧مصر، الطبعة : األوىل  –احلليب وشركاه 
احلماسة املغربية = خمتصر كتاب صفوة األدب وخنبة ديوان العرب، املؤلف: أبو العباس أمحد بن عبد  -١٩٠

 –هـ)، احملقق: حممد رضوان الداية، الناشر: دار الفكر املعاصر ٦٠٩ديل (املتوىف: السالم اجلرّاوي التا
  م.١٩٩١بريوت، الطبعة: األوىل، 

م، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى  -١٩١ حياة األنبياء صلوات هللا عليهم بعد وفا
الدكتور أمحد بن عطية الغامدي،  هـ)، احملقق:٤٥٨اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي (املتوىف: 

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤املدينة املنورة، الطبعة: األوىل،  - الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 
ب صفة الصالة) للزركشي،  -١٩٢ اية الركن الثاين من  ب األذان إىل  خادم الرافعي والروضة (من أّول 

  ه. ١٤٣٦مّكة املكّرمة) سنة/ حتقيق: خالد الغفيص، رسالة ماجستري، يف جامعة أم القرى (
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اية الفصل احلادي عشر يف حكم  -١٩٣ خادم الرافعي والروضة (من بداية الفصل الرابع يف الطواف إىل 
إحرام الصيب) للزركشي، احملقق: سعيد بن فايز االكليب، رسالة الدكتوراه، يف جامعة أّم القرى (مّكة 

  ه. ١٤٣٧-١٤٣٦املكّرمة) سنة/ 
ادر الزركشي  أبو :املؤلف، ضةخادم الرافعي والرو  -١٩٤ عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن 

ب االستسقاءإل الشرط اخلامس من شرائط اجلمعة وّ أمن (هـ) ٧٩٤الشافعي (ت/ اية  : . واحملقق)ىل 
  ه. ١٤٣٦القرى (مّكة املكّرمة) سنة/  رسالة ماجستري، يف جامعة أمّ  عبد العزيز بن محد اخلضري،

ليف اللشيخ حممد األمني بن حممد  املختار خالص اجل -١٩٥ ذيب املناسك من أضواء البيان،  مان يف 
اجلكين الشنقيطي، هّذبه ورتّبه وعّلق عليه: الدكتور سعود بن إبراهيم الشرمي. الناشر: مكتبة دار املنهاج 

ض، الطبعة الثانية  -    هــ. ١٤٣٤الر
د والن -١٩٦   جباء واألبدال ، ويليه القول اجللي يف حديث الويلاخلرب الدال على وجود القطب واألو
هـ)، ٩١١اخلصائص الكربى، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف:  -١٩٧

  بريوت، سنة النشر: بدون. –الناشر: دار الكتب العلمية 
لطييب (املتوىف: املؤلف: احلسني بن حممد بن عبد هللا، شرف الدين ا، اخلالصة يف معرفة احلديث -١٩٨

الرواد لإلعالم  - الناشر: املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع ، احملقق: أبو عاصم الشوامي األثري، هـ) ٧٤٣
  م ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الطبعة: األوىل، ، والنشر

ريخ املدارس -١٩٩ ، هـ)٩٢٧املؤلف: عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي (املتوىف: ، الدارس يف 
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الطبعة: األوىل ، الناشر: دار الكتب العلمية، يم مشس الديناحملقق: إبراه

ليف: غايل بن حممد األمني الشنقيطي، احملقق: حممد  -٢٠٠ الدر الثمني يف معامل دار الرسول الكرمي، 
  هـ١٤٢٤أمحد سامل بيبه الشنقيطي، الناشر: دار القبلة، 

العهد النبوي، عبد العزيز عبد الرمحن إبراهيم كعكي،  الدر املنثور يف بيان معامل مدينة الرسول يف -٢٠١
 خرج أحاديثه: حممد أنور حممد علي بكري ...

ملأثور الدر املنثور -٢٠٢ ، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي يف تفسري القرآن 
  .بريوت –الناشر: دار الفكر ، هـ)٩١١(املتوىف: 

املؤلف : أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ، ةالدراية يف ختريج أحاديث اهلداي -٢٠٣
 -الناشر : دار املعرفة ، احملقق : السيد عبد هللا هاشم اليماين املدين، هـ)٨٥٢العسقالين (املتوىف : 

  بريوت



 

      ٧٤٧ 
 

الدرة الثمينة يف أخبار املدينة، املؤلف: حمب الدين أبو عبد هللا حممد بن حممود بن احلسن املعروف  -٢٠٤
هـ)، احملقق: حسني حممد علي شكري، الناشر: شركة دار األرقم بن أيب ٦٤٣بن النجار (املتوىف: 

  األرقم.
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  -٢٠٥

اشر: جملس دائرة املعارف هـ)، احملقق: مراقبة / حممد عبد املعيد ضان، الن٨٥٢العسقالين (املتوىف: 
د/ اهلند، الطبعة: الثانية،  -العثمانية    م.١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢صيدر ا

احملقق: حممد ، املؤلف: أمحد بن األمني الشنقيطي، الدرر اللوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع -٢٠٦
  ١٩٩٩ -  ١٤١٩سنة النشر: ، الناشر: دار الكتب العلمية، سل عيون السود

تثرة يف األحاديث املشتهرة، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي الدرر املن -٢٠٧
جامعة  -هـ)، حتقيق: الدكتور حممد بن لطفي الصباغ، الناشر: عمادة شؤون املكتبات ٩١١(املتوىف: 

ض.   امللك سعود، الر
، أبو القاسم الطرباين الدعاء للطرباين، املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي -٢٠٨

بريوت، الطبعة:  –هـ)، احملقق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية ٣٦٠(املتوىف: 
  .١٤١٣األوىل، 

ن  -٢٠٩ الدعاء، املؤلف: أبو عبد هللا البغدادي احلسني بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن سعيد بن أ
وخرج أحاديثه: عمرو عبد املنعم، الناشر: مكتبة ابن تيمية، هـ)، حققه ٣٣٠الضيب احملاملي (املتوىف: 

  هـ. ١٤١٤السعودية، الطبعة: األوىل،  –مصر، مكتبة العلم، جدة  - القاهرة 
الدعوات الكبري، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر  -٢١٠

الكويت،  –بد هللا البدر، الناشر: غراس للنشر والتوزيع هـ)، احملقق: بدر بن ع٤٥٨البيهقي (املتوىف: 
  م. ٢٠٠٩الطبعة: األوىل للنسخة الكاملة، 

املؤلف: منصور بن يونس بن ، دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات -٢١١
الطبعة: ، بالناشر: عامل الكت، هـ)١٠٥١صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى (املتوىف: 

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ األوىل،
دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين، املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن  -٢١٢

هـ)، حققه: الدكتور حممد رواس قلعه جي، عبد الرب عباس، ٤٣٠موسى بن مهران األصبهاين (املتوىف: 
  م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦، الناشر: دار النفائس، بريوت، الطبعة: الثانية



 

      ٧٤٨ 
 

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، املؤلف: إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون،  -٢١٣
هـ)، حتقيق وتعليق: الدكتور حممد األمحدي أبو النور، الناشر: دار ٧٩٩برهان الدين اليعمري (املتوىف: 
  الرتاث للطبع والنشر، القاهرة.

ريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، املؤلف: عبد  ديوان املبتدأ واخلرب يف -٢١٤
هـ)، احملقق: ٨٠٨الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي (املتوىف: 

  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨خليل شحادة، الناشر: دار الفكر، بريوت، الطبعة: الثانية، 
ل البن عدي)، املؤلف: أبو الفضل حممد بن طاهر بن علي بن أمحد ذخرية احلفاظ (من الكام -٢١٥

بن القيسراين (املتوىف:  هـ)، احملقق: د. عبد الرمحن الفريوائي، الناشر: ٥٠٧املقدسي الشيباين، املعروف 
ض، الطبعة: األوىل،  –دار السلف    م.١٩٩٦-هـ  ١٤١٦الر

لقرايف الذخرية، املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد ب -٢١٦ ن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري 
، ٥ - ٣: سعيد أعراب، جزء ٦، ٢: حممد حجي، جزء ١٣، ٨، ١هـ)، احملقق: جزء ٦٨٤(املتوىف: 

  م. ١٩٩٤بريوت، الطبعة: األوىل،  - : حممد بو خبزة، الناشر: دار الغرب اإلسالمي١٢ -  ٩، ٧
ن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف: ذيل [طبقات احلفاظ للذهيب]، املؤلف: عبد الرمح -٢١٧

  هـ)، احملقق: الشيخ زكر عمريات، الناشر: دار الكتب العلمية.٩١١
ذيل طبقات احلنابلة، املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي،  -٢١٨

محن بن سليمان العثيمني، الناشر: هـ)، احملقق: د عبد الر ٧٩٥البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي (املتوىف: 
ض، الطبعة: األوىل،  –مكتبة العبيكان    م. ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٥الر

ذيل ميزان االعتدال، املؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب  -٢١٩
عبداملوجود، الناشر: هـ)، احملقق: علي حممد معوض / عادل أمحد ٨٠٦بكر بن إبراهيم العراقي (املتوىف: 

  م.١٩٩٥ - هـ  ١٤١٦بريوت، الطبعة: األوىل،  –دار الكتب العلمية 
رحلة ابن بطوطة (حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار)، املؤلف: حممد بن عبد هللا  -٢٢٠

ميية هـ)، الناشر: أكاد٧٧٩بن حممد بن إبراهيم اللوايت الطنجي، أبو عبد هللا، ابن بطوطة (املتوىف: 
ط، عام النشر:    هـ. ١٤١٧اململكة املغربية، الر

رحلة ابن جبري، املؤلف: ابن جبري، حممد بن أمحد بن جبري الكناين األندلسي، أبو احلسني (املتوىف:  -٢٢١
  هـ)، الناشر: دار ومكتبة اهلالل، بريوت.٦١٤

بد العزيز عابدين رد احملتار على الدر املختار، املؤلف: ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن ع -٢٢٢
 -هـ ١٤١٢بريوت، الطبعة: الثانية، - هـ)، الناشر: دار الفكر١٢٥٢الدمشقي احلنفي (املتوىف: 

  م.١٩٩٢
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عبد الرمحن بن أيب : املؤلف، الرّد على من أخلد إىل األرض، وجهل أّن االجتهاد يف كّل عصر فرض -٢٢٣
  افة الدينية، القاهرة. ، مصورة مكتبة الثقهـ)٩١١بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف: 

الرسالة، املؤلف: الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  -٢٢٤
هـ)، احملقق: أمحد شاكر، الناشر: مكتبه ٢٠٤املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي (املتوىف: 

  م.١٩٤٠هـ/١٣٥٨احلليب، مصر، الطبعة: األوىل، 
املؤلف: أبو عبد هللا احلسني بن علي بن طلحة الرجراجي مث ، اِب َعن تنِقيح الّشهابِ َرْفُع النِّقَ  -٢٢٥

ْماليل (املتوىف:  احملقق: د. َأْمحَد بن حممَّد السراح، د. عبد الرمحن بن عبد هللا ، هـ)٨٩٩الشوشاوي السِّ
ض الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوز ، أصل هذا الكتاب: رساليت ماجستري، اجلربين اململكة  - يع، الر

  .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥الطبعة: األوىل، ، العربية السعودية
الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام، املؤلف: أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن  -٢٢٦

، هـ)، احملقق: عمر عبد السالم السالمي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب٥٨١أمحد السهيلي (املتوىف: 
  م.٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١بريوت، الطبعة: الطبعة األوىل، 

يف بن صالح بن علي املنصوري، الّروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم -٢٢٧ ، املؤلف: أبو الطيب 
قدم له: فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور سعد بن عبد هللا احلميد، فضلية الشيخ الدكتور حسن حممد 

كامه: فضيلة الشيخ أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل قدم له وراجعه وخلص أح مقبويل األهدل
ض ، السليماين الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية - الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الر

  .م ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢
الروض الداين (املعجم الصغري)، املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو  -٢٢٨

هـ)، احملقق: حممد شكور حممود احلاج أمرير، الناشر: املكتب اإلسالمي، ٣٦٠الطرباين (املتوىف: القاسم 
  .١٩٨٥ – ١٤٠٥بريوت، عمان، الطبعة: األوىل،  –دار عمار 

الروض املعطار يف خرب األقطار، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عبد املنعم اِحلمريى  -٢٢٩
صر للثقافة هـ)، احملق٩٠٠(املتوىف:  طبع على مطابع  -بريوت  -ق: إحسان عباس، الناشر: مؤسسة 

  م. ١٩٨٠دار السراج، الطبعة: الثانية، 
روضة الطالبني وعمدة املفتني، املؤلف: أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:  -٢٣٠

عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق - هـ)، حتقيق: زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت٦٧٦
  م.١٩٩١هـ / ١٤١٢

ض الصاحلني، املؤلف: أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:  -٢٣١ هـ)، احملقق: ٦٧٦ر
  م.١٩٩٨هـ/١٤١٩شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة: الثالثة، 



 

      ٧٥٠ 
 

ن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم زاد املعاد يف هدي خري العباد، املؤلف: حممد ب -٢٣٢
مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة:  - هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت ٧٥١اجلوزية (املتوىف: 

  م.١٩٩٤هـ /١٤١٥السابعة والعشرون، 
توىف: املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور (امل، الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي -٢٣٣

  الناشر: دار الطالئع، احملقق: مسعد عبد احلميد السعدين، هـ)٣٧٠
َما َرَواُه نـَُعْيُم ْبُن َمحَّاٍد ِيف ُنْسَخِتِه َزاِئًدا َعَلى َما َرَواُه اْلَمْرَوزِيُّ َعِن «الزهد والرقائق البن املبارك (يليه  -٢٣٤

عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي، الرتكي  )، املؤلف: أبو» اْبِن اْلُمَباَرِك ِيف ِكَتاِب الزُّْهدِ 
  بريوت. –هـ)، احملقق: حبيب الرمحن األعظمي، الناشر: دار الكتب العلمية ١٨١مث املْروزي (املتوىف: 

الزواجر عن اقرتاف الكبائر، املؤلف: أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري،  -٢٣٥
هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: األوىل، ٩٧٤الم، أبو العباس (املتوىف: شهاب الدين شيخ اإلس

  م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧
سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ  -٢٣٦

خ عادل أمحد حتقيق وتعليق: الشي، هـ)٩٤٢املؤلف: حممد بن يوسف الصاحلي الشامي (املتوىف: ، واملعاد
الطبعة: األوىل، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية بريوت ، عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض

 .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤

صر  -٢٣٧ سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد 
هـ)، الناشر: مكتبة املعارف ١٤٢٠(املتوىف:  الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين

ض، الطبعة: األوىل، (ملكتبة املعارف)، عام النشر: جـ   - هـ  ١٤١٥: ٤ - ١للنشر والتوزيع، الر
  م. ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٢: ٧م، جـ  ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦: ٦م، جـ  ١٩٩٥

اس احلسيين العبيدي، تقي السلوك ملعرفة دول امللوك، املؤلف: أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العب -٢٣٨
لبنان/  -هـ)، احملقق: حممد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية ٨٤٥الدين املقريزي (املتوىف: 
  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨بريوت، الطبعة: األوىل، 

أبو عبد هللا حممد بن  - وماجة اسم أبيه يزيد  -سنن ابن ماجه ت األرنؤوط، املؤلف: ابن ماجة  -٢٣٩
َعبد  - حممَّد كامل قره بللي  - عادل مرشد  - هـ)، احملقق: شعيب األرنؤوط ٢٧٣ويين (املتوىف: يزيد القز 

  م. ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الّلطيف حرز هللا، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 
سنن أيب داود، املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  -٢٤٠

ِجْستاين (املتوىف:  األزدي هـ)، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، ٢٧٥السِّ
  بريوت. –صيدا 



 

      ٧٥١ 
 

سنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى  -٢٤١
)، ٣د عبد الباقي (جـ )، وحممد فؤا٢، ١هـ)، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر (جـ ٢٧٩(املتوىف: 

)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ٥، ٤وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف (جـ 
  م. ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥مصر، الطبعة: الثانية،  –البايب احلليب 

سنن الدارقطين، املؤلف: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  -٢٤٢
هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن ٣٨٥ادي الدارقطين (املتوىف: دينار البغد

لبنان، الطبعة:  –عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 
  م. ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤األوىل، 

ى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو السنن الصغري للبيهقي، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موس -٢٤٣
هـ)، احملقق: عبد املعطي أمني قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات ٤٥٨بكر البيهقي (املتوىف: 

كستان، الطبعة: األوىل،    م.١٩٨٩ - هـ ١٤١٠اإلسالمية، كراتشي ـ 
ين، أبو بكر السنن الكربى، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراسا -٢٤٤

 –هـ)، احملقق: حممد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ٤٥٨البيهقي (املتوىف: 
  م. ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤لبنات، الطبعة: الثالثة، 

سري أعالم النبالء، املؤلف : مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب  -٢٤٥
ؤوط، الناشر : مؤسسة هـ)، ا٧٤٨(املتوىف :  شراف الشيخ شعيب األر حملقق : جمموعة من احملققني 

  م. ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 
لوالء،  -٢٤٦ سرية ابن إسحاق (كتاب السري واملغازي)، املؤلف: حممد بن إسحاق بن يسار املطليب 

هـ ١٣٩٨بريوت، الطبعة: األوىل  –الفكر  هـ)، حتقيق: سهيل زكار، الناشر: دار١٥١املدين (املتوىف: 
  م.١٩٧٨/
السرية النبوية البن هشام، املؤلف: عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد،  -٢٤٧

هـ)، حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب، الناشر: ٢١٣مجال الدين (املتوىف: 
  م. ١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥يب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة: الثانية، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا

السيوف املشرقة وخمتصر الصواقع احملرقة، وهو: خمتصر لكتاب (الصواقع احملرقة إلخوان الشياطني  -٢٤٨
والزندقة)، مؤلف األصل: نصري الدين حممد الشهري خبواجه نصر هللا اهلندي املكي، اختصره وشذبه: أبو 

هـ)، حتقيق: الدكتور ١٣٤٢كري بن عبد هللا بن حممد بن أيب الثناء األلوسي (املتوىف: املعايل حممود ش
 -هـ  ١٤٢٩جميد اخلليفة، الناشر: مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة: األوىل، 

  م. ٢٠٠٨



 

      ٧٥٢ 
 

ب: الساعات اليت  -٢٤٩ اية  ُتكره فيها الشامل يف فروع الشافعية (من بداية كتاب الصالة إىل 
بن الصباغاملؤلف، الصالة) (ت  : أبو نصر عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد البغدادي، املعروف 

املدينة ( اإلسالمّية، احملقق: فيصل بن سامل بن حممد اهلاليل، رسالة الدكتوراه، يف جامعة هــ) ٤٧٧
  ه. ١٤٣٣- ١٤٣٢) سنة/ املنّورة

ب صيام التطوّع واخلروج منه قبل إمتامه إىل آخر  الشامل يف فروع الشافعّية البن الص -٢٥٠ ّباغ (من أّول 
كتاب احلّج)، حتقيق: سلطان القحطاين، رسالة دكتوراه، يف اجلامعة اإلسالمّية  (املدينة املنّورة) سنة/ 

  ه. ١٤٣٠
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، املؤلف: حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل خملوف  -٢٥١
يد خيايل، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، ١٣٦٠املتوىف: ( هـ)، علق عليه: عبد ا

  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، املؤلف: عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري  -٢٥٢

ؤوط،١٠٨٩احلنبلي، أبو الفالح (املتوىف:  خرج أحاديثه: عبد القادر  هـ)، حققه: حممود األر
ؤوط، الناشر: دار ابن كثري، دمشق    م. ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦بريوت، الطبعة: األوىل،  –األر

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، املؤلف: أبو القاسم هبة هللا بن احلسن بن منصور الطربي  -٢٥٣
 –ن الغامدي، الناشر: دار طيبة هـ)، حتقيق: أمحد بن سعد بن محدا٤١٨الرازي الاللكائي (املتوىف: 

  م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣السعودية، الطبعة: الثامنة، 
شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، املؤلف: علي بن حممد بن عيسى، أبو احلسن، نور الدين  -٢٥٤

لبنان، الطبعة: األوىل  - هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت٩٠٠اُألْمشُوين الشافعي (املتوىف: 
  مـ.١٩٩٨ -هـ١٤١٩

ملنح احملمدية -٢٥٥ املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عبد الباقي بن ، شرح الزرقاين على املواهب اللدنية 
الناشر: دار الكتب ، هـ)١١٢٢يوسف بن أمحد بن شهاب الدين بن حممد الزرقاين املالكي (املتوىف: 

  .م١٩٩٦- هـ١٤١٧الطبعة: األوىل ، العلمية
م مالك، املؤلف: حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري شرح الزرقاين على موطأ اإلما -٢٥٦

القاهرة، الطبعة: األوىل،  –األزهري، حتقيق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 
  م.٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

شرح السنة، املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي  -٢٥٧
دمشق،  -حممد زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي - هـ)، حتقيق: شعيب األرنؤوط٥١٦(املتوىف: 

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بريوت، الطبعة: الثانية، 



 

      ٧٥٣ 
 

املؤلف: صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب العز ، شرح العقيدة الطحاوية -٢٥٨
عبد هللا بن احملسن  - احملقق: شعيب األرنؤوط ، هـ)٧٩٢ احلنفي، األذرعي الصاحلي الدمشقي (املتوىف:

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة: العاشرة،  بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، الرتكي
شرح الكافية الشافية، املؤلف: حممد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد هللا، مجال  -٢٥٩

أمحد هريدي، الناشر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي  هـ)، احملقق: عبد املنعم٦٧٢الدين (املتوىف: 
  وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة املكرمة، الطبعة: األوىل.

الشرح الكبري على منت املقنع، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي  -٢٦٠
هـ)، الناشر: دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، أشرف ٦٨٢دين (املتوىف: احلنبلي، أبو الفرج، مشس ال

  على طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار.
شرح املفصل للزخمشري، املؤلف: يعيش بن علي بن يعيش ابن أيب السرا حممد بن علي، أبو  -٢٦١

بن الصانع  بن يعيش و هـ)، قدم له: ٦٤٣(املتوىف: البقاء، موفق الدين األسدي املوصلي، املعروف 
 -هـ  ١٤٢٢لبنان، الطبعة: األوىل،  –الدكتور إميل بديع يعقوب، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

  م. ٢٠٠١
شرح تسهيل الفوائد، املؤلف: حممد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد هللا، مجال  -٢٦٢

لرمحن السيد، د. حممد بدوي املختون، الناشر: هجر للطباعة هـ)، احملقق: د. عبد ا٦٧٢الدين (املتوىف: 
  م).١٩٩٠ -هـ ١٤١٠والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األوىل (

املؤلف: عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن ، شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب -٢٦٣
الناشر: الشركة ، قق: عبد الغين الدقراحمل، هـ)٧٦١يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشام (املتوىف: 

 بدون. سنة النشر:، سور –املتحدة للتوزيع 

ْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم -٢٦٤
ُ
َسمَّى ِإكَماُل امل

ُ
املؤلف: عياض بن موسى ، َشرُْح َصِحيح ُمْسِلِم لِلَقاِضى ِعَياض امل

، قق: الدكتور ْحيَىي ِإْمسَاِعيلاحمل، هـ)٥٤٤بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل (املتوىف: 
 .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر

املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ، شرح عقود اجلمال يف املعاين والبيان -٢٦٥
الناشر: دار الكتب العلمية ، أمني لقمان احلبار احملقق: د. إبراهيم حممد احلمداين ود.، هـ)٩١١(املتوىف: 

  .م ٢٠١١الطبعة األوىل  ، بريوت –
، املؤلف: عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو القاسم الرافعي القزويين  -٢٦٦ شرُح ُمْسَند الشَّاِفعيِّ

لشؤون اِإلسالمية هـ)، احملقق: أبو بكر وائل حممَّد بكر زهران، الناشر: وزارة األوقاف وا٦٢٣(املتوىف: 
  م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨إدارة الشؤون اِإلسالمية، قطر، الطبعة: األوىل، 



 

      ٧٥٤ 
 

ر، املؤلف: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي  -٢٦٧ شرح مشكل اآل
لطحاوي (املتوىف:  هـ)، حتقيق: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة ٣٢١احلجري املصري املعروف 

  م. ١٤٩٤هـ،  ١٤١٥ - ة، الطبعة: األوىل الرسال
شعب اإلميان، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر  -٢٦٨

هـ)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، ٤٥٨البيهقي (املتوىف: 
اهلند،  –د الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمح

هلند، الطبعة: األوىل،  لتعاون مع الدار السلفية ببومباي  ض  لر الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣

املؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، ، الشفا بتعريف حقوق املصطفى -٢٦٩
 .هـ ١٤٠٧ - الطبعة: الثانية ، عمان –الناشر: دار الفيحاء ، هـ)٥٤٤(املتوىف: أبو الفضل 

املؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، ، الشفا بتعريف حقوق املصطفى -٢٧٠
  .هـ ١٤٠٧ - الطبعة: الثانية ، عمان –الناشر: دار الفيحاء ، هـ)٥٤٤أبو الفضل (املتوىف: 

خبار  -٢٧١ البلد احلرام، املؤلف: حممد بن أمحد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب املكي شفاء الغرام 
  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل ٨٣٢احلسين الفاسي (املتوىف: 

شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل  -٢٧٢
هـ)، احملقق: د. محد الكبيسي. أصل الكتاب: رسالة دكتوراة، الناشر: مطبعة  ٥٠٥توىف: الطوسي (امل

  م. ١٩٧١ - هـ  ١٣٩٠بغداد، الطبعة: األوىل،  –اإلرشاد 
الشمائل احملمدية، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى  -٢٧٣

  بريوت. –رتاث العريب هـ)، الناشر: دار إحياء ال٢٧٩(املتوىف: 
الشيخ أبو حامد االسفراييين وآراؤه الفقهّية يف العبادات لفاروق سعد الدين عبد الرشيد، رسالة  -٢٧٤

  هـ. ١٤٢٣علمّية، دكتوراه، اجلامعة اإلسالمية، 
ج اللغة وصحاح العربية، املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف:  -٢٧٥ الصحاح 

 ١٤٠٧بريوت، الطبعة: الرابعة  –قيق: أمحد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليني هـ)، حت٣٩٣
  م. ١٩٨٧ -   هـ
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  -٢٧٦

ألرنؤوط، الناشر: مؤسسة هـ)، احملقق: شعيب ا٣٥٤التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت (املتوىف: 
  .١٩٩٣ – ١٤١٤بريوت، الطبعة: الثانية،  –الرسالة 
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صحيح ابن خزمية، املؤلف: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر  -٢٧٧
هـ)، احملقق: د. حممد مصطفى األعظمي، الناشر: املكتب اإلسالمي ٣١١السلمي النيسابوري (املتوىف: 

  لنشر: بدون.بريوت، سنة ا –
صر الدين، بن احلاج  -٢٧٨ صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد 

هـ)، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع،  ١٤٢٠نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف: 
ض    م. ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٢اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  - الر

صر الدين األلباين (املتوىف:  -٢٧٩ هـ)، مصدر ١٤٢٠صحيح وضعيف سنن النسائي، املؤلف: حممد 
مج منظومة التحقيقات احلديثية  اين  - الكتاب: بر من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن  - ا

إلسكندرية.   والسنة 
صر الدين األلبا، صحيح وضعيف سنن النسائي -٢٨٠ مصدر ، هـ)١٤٢٠ين (املتوىف: املؤلف: حممد 

مج منظومة االحملققات احلديثية  اين  - الكتاب: بر من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن  -ا
إلسكندرية   .والسنة 

ليف: احلافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن صلة الناسك يف صفة املناسك،  -٢٨١
، الطبعة عبد الكرمي بن صنيتان العمري /، حتقيق: أ.د)ه٦٤٢ ىف:و ت(املموسى الشهرزوري ابن الصالح 

 األوىل: ...

الضعفاء الكبري، املؤلف: أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي (املتوىف:  -٢٨٢
بريوت، الطبعة: األوىل،  –هـ)، احملقق: عبد املعطي أمني قلعجي، الناشر: دار املكتبة العلمية ٣٢٢

  م.١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤
صر الدين األلباين (املتوىف :  –ضعيف أيب داود  -٢٨٣ هـ)، دار النشر : ١٤٢٠األم، املؤلف : حممد 

  هـ. ١٤٢٣ - الكويت، الطبعة : األوىل  –مؤسسة غراس للنشر و التوزيع 
صر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت  -٢٨٤ دته، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد  ضعيف اجلامع الصغري وز

هـ)، أشرف على طبعه: زهري الشاويش، الناشر: املكتب ١٤٢٠م، األشقودري األلباين (املتوىف: بن آد
ددة واملزيدة واملنقحة.   اإلسالمي، الطبعة: ا

دته -٢٨٥ صر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت ، ضعيف اجلامع الصغري وز املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد 
الناشر: املكتب ، أشرف على طبعه: زهري الشاويش، هـ)١٤٢٠ بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف:

  .اإلسالمي
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الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، املؤلف: مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن  -٢٨٦
 –هـ)، الناشر: منشورات دار مكتبة احلياة ٩٠٢أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي (املتوىف: 

  م١٩٩٨هـ/ ١٤١٨الطبعة: الثالثة، و  .م١٩٨٧الطبعة: األوىل،  : بدون.بريوت، سنة النشر
هـ)، ٩١١طبقات احلفاظ، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف:  -٢٨٧

  .١٤٠٣بريوت، الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الكتب العلمية 
هـ)، احملقق: حممد ٥٢٦بن حممد (املتوىف: طبقات احلنابلة، املؤلف: أبو احلسني ابن أيب يعلى، حممد  -٢٨٨

  بريوت. –حامد الفقي، الناشر: دار املعرفة 
ج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (املتوىف:  -٢٨٩ طبقات الشافعية الكربى، املؤلف: 

هـ)، احملقق: د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو، الناشر: هجر للطباعة والنشر ٧٧١
  هـ.١٤١٣توزيع، الطبعة: الثانية، وال
طبقات الشافعية، املؤلف: أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، تقي  -٢٩٠

هـ)، احملقق: د. احلافظ عبد العليم خان، دار النشر: عامل الكتب ٨٥١الدين ابن قاضي شهبة (املتوىف: 
  هـ. ١٤٠٧بريوت، الطبعة: األوىل،  –
ه)، ٧٧٢، املؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي (املتوىف: طبقات الشافعية -٢٩١

 م.٢٠٠٢حتقيق: كمال يوسف احلوت، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: 

طبقات الشافعيني، املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي  -٢٩٢
د عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، هـ)، حتقيق: د أمح٧٧٤(املتوىف: 

  م. ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣ريخ النشر: 
بن  -٢٩٣ طبقات الفقهاء الشافعية، املؤلف: عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف 

بريوت،  –ر اإلسالمية هـ)، احملقق: حميي الدين علي جنيب، الناشر: دار البشائ٦٤٣الصالح (املتوىف: 
  م.١٩٩٢الطبعة: األوىل، 

هـ)، هذبُه: حممد بن ٤٧٦طبقات الفقهاء، املؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي (املتوىف:  -٢٩٤
لبنان،  –هـ) ، احملقق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد العريب، بريوت ٧١١مكرم ابن منظور (املتوىف: 

  .١٩٧٠الطبعة: األوىل، 
لوالء، البصري، البغدادي الطب -٢٩٥ قات الكربى، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي 

بن سعد (املتوىف:   –هـ)، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية ٢٣٠املعروف 
  م. ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠بريوت، الطبعة: األوىل، 
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لرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف: طبقات املفسرين العشرين، املؤلف: عبد ا -٢٩٦
  .١٣٩٦القاهرة، الطبعة: األوىل،  –هـ)، احملقق: علي حممد عمر، الناشر: مكتبة وهبة ٩١١

طبقات املفسرين، املؤلف: أمحد بن حممد األدنه وي من علماء القرن احلادي عشر (املتوىف: ق  -٢٩٧
السعودية، الطبعة: األوىل،  –ر: مكتبة العلوم واحلكم هـ)، احملقق: سليمان بن صاحل اخلزي، الناش١١

  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٧
)، املؤلف: حممد بن احلسن بن عبيد هللا بن ٥٠طبقات النحويني واللغويني (سلسلة ذخائر العرب  -٢٩٨

هـ)، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ٣٧٩مذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي، أبو بكر (املتوىف: 
  ية، الناشر: دار املعارف.الطبعة: الثان

لتقريب: تقريب األسانيد وترتيب املسانيد)، املؤلف: أبو  -٢٩٩ طرح التثريب يف شرح التقريب (املقصود 
الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي (املتوىف: 

ين مث املصري، أبو زرعة ويل الدين، هـ)، أكمله ابنه: أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني ٨٠٦ الكردي الراز
ا دور عدة منها (دار إحياء  -هـ)، الناشر: الطبعة املصرية القدمية ٨٢٦ابن العراقي (املتوىف:  وصور

  الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ العريب، ودار الفكر العريب).
، احملقق: عبد اهلاوي منصور، هـ)٩١١عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف:  -٣٠٠

  .م٢٠٠٥الطبعة : األوىل ، .دمشق - الناشر : دار البريويت 
العرب يف خرب من غرب، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب  -٣٠١

 –كتب العلمية هـ)، احملقق: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، الناشر: دار ال٧٤٨(املتوىف: 
  بريوت.

ريخ البلد األمني، الفاسي، حتقيق: حممد عبد القادر أمحد عطا، الناشر: دار  -٣٠٢ العقد الثمني يف 
 الكتب العلمية.

ريخ أهل الزمان، املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني  -٣٠٣ عقد اجلمان يف 
  هـ)، بدون معلومات.٨٥٥الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن (املتوىف: 

املؤلف: أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن ، عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد -٣٠٤
احملقق: حمب الدين ، هـ)١١٧٦(املتوىف: » الشاه ويل هللا الدهلوي«معظم بن منصور املعروف بـ 

  .القاهرة –الناشر: املطبعة السلفية ، اخلطيب
ؤلف: أبو عمر، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن العقد الفريد، امل -٣٠٥

بن عبد ربه األندلسي (املتوىف:  بريوت، الطبعة:  –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ٣٢٨سامل املعروف 
  هـ. ١٤٠٤األوىل، 
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عمر بن علي  العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب، املؤلف: ابن امللقن سراج الدين أبو حفص -٣٠٦
سيد مهين، الناشر: دار  - هـ)، احملقق: أمين نصر األزهري  ٨٠٤بن أمحد الشافعي املصري (املتوىف: 

  م. ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧لبنان، الطبعة: األويل،  –الكتب العلمية، بريوت 
سف بن إمام احلرمني ركن الدين أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يو  : املؤلف، العقيدة النظامية -٣٠٧

  .املكتبة األزهرية للرتاث : الناشر، حممد زاهد الكوثري : احملقق)، ٤٧٨حممد اجلويين (املتوىف 
علل الرتمذي الكبري، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو  -٣٠٨

امرائي ، أبو هـ)، رتبه على كتب اجلامع: أبو طالب القاضي، احملقق: صبحي الس٢٧٩عيسى (املتوىف: 
بريوت،  –املعاطي النوري ، حممود خليل الصعيدي، الناشر: عامل الكتب ، مكتبة النهضة العربية 

  .١٤٠٩الطبعة: األوىل، 
املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو ، علل الرتمذي الكبري -٣٠٩

احملقق: صبحي السامرائي ، أبو ، لب القاضيرتبه على كتب اجلامع: أبو طا، هـ)٢٧٩عيسى (املتوىف: 
، بريوت –الناشر: عامل الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، املعاطي النوري ، حممود خليل الصعيدي

  ه.١٤٠٩الطبعة: األوىل، 
العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد  -٣١٠

د، ٥٩٧ىف: اجلوزي (املتو  هـ)، احملقق: إرشاد احلق األثري، الناشر: إدارة العلوم األثرية، فيصل آ
  م.١٩٨١هـ/١٤٠١كستان، الطبعة: الثانية، 

املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٣١١
  .بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، هـ)٨٥٥حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن (املتوىف: 

ليف : أمحد عبد احلميد العباسي (تويف قبل القرن العاشر ، عمدة املختار يف مدينة النيب املختار -٣١٢
  .هـ١٣٣٤، طبعة : االسكندرية األمريية ، احملقق : الشيخ حممد الطيب األنصاري )، اهلجري

 ٤٦٣و على احلسن بن رشيق القريواين األزدي (املتوىف: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، املؤلف: أب -٣١٣
 ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١هـ)، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: دار اجليل، الطبعة: اخلامسة، 

  م.
عمل اليوم والليلة سلوك النيب مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد، املؤلف: أمحد بن حممد بن  -٣١٤

» ابن السُّينِّ «اط بن عبد هللا بن إبراهيم بن بَُدْيح، الدِّيـْنَـَوريُّ، املعروف بـ إسحاق بن إبراهيم بن أسب
 -هـ)، احملقق: كوثر الربين، الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن ٣٦٤(املتوىف: 

 جدة / بريوت.
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ليف: عمر بن حممد بن عبد هللا ابن عمويه، أبو حفص -٣١٥ شهاب الدين القرشي  عوارف املعارف، 
هـ)، احملقق: املستشار توفيق علي وهبه، والدكتور أمحد عبد ٦٣٢التيمي البكري السُّْهَرَوْردي (ت: 

  القاهرة، مصر. -الرحيم السايع، الناشر: مکتبه الثقافة الدينية 

ين يف الطواف والعمرة. املؤلف: احلافظ أبو العباس أمحد بن عبد هللا حمّب الد عواطف النصرة -٣١٦
ض  –هــ)، حتقيق: راشد عامر بن عبد هللا الغفيلي. الناشر: دار املغين  ٦٩٤الطربي مثّ املكي (ت  الر

  هـ. ١٤٢٨
غاية األحكام يف أحاديث األحكام، حمب الدين أبو جعفر أمحد بن عبد هللا الطربي (املتوىف:  -٣١٧

لبنان، الطبعة األوىل:  –)، حتقيق: محزة أمحد الزين، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ٦٩٤
  م.٢٠٠٤ه/١٤٢٤

املؤلف: زكر بن حممد بن أمحد بن زكر األنصاري، زين الدين ، غاية الوصول يف شرح لب األصول -٣١٨
ا: مصطفى ، هـ)٩٢٦أبو حيىي السنيكي (املتوىف:  الناشر: دار الكتب العربية الكربى، مصر (أصحا

  .البايب احلليب وأخويه)
ح البهجة الوردية، املؤلف: زكر بن حممد بن أمحد بن زكر األنصاري، زين الدين الغرر البهية يف شر  -٣١٩

ريخ.٩٢٦أبو حيىي السنيكي (املتوىف:    هـ)، الناشر: املطبعة امليمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون 
خلطايب -٣٢٠  غريب احلديث، املؤلف: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف 

وي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النيب،  ٣٨٨(املتوىف:  هـ)، احملقق: عبد الكرمي إبراهيم الغر
  م. ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢دمشق، عام النشر:  –الناشر: دار الفكر 

هـ)، ٢٢٤غريب احلديث، املؤلف: أبو ُعبيد القاسم بن سّالم بن عبد هللا اهلروي البغدادي (املتوىف:  -٣٢١
داحملقق: د. حم الدكن، الطبعة:  - مد عبد املعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آ

  م. ١٩٦٤ - هـ  ١٣٨٤األوىل، 
هـ)، ٧٥٦فتاوى السبكي، املؤلف: أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي (املتوىف:  -٣٢٢

  الناشر: دار املعارف.
سة نظام الدين البلخي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانية، الفتاوى اهلندية، املؤلف: جلنة علماء بر -٣٢٣

  هـ. ١٣١٠
فتح الباب يف الكىن واأللقاب، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن َمْنَده  -٣٢٤

يب، الناشر: مكتبة الكوثر ٣٩٥العبدي (املتوىف:   –السعودية  - هـ)، احملقق: أبو قتيبة نظر حممد الفار
ض، الطبعة: األوىل،    م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الر
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املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، ، صحيح البخاري  فتح الباري شرح -٣٢٥
احملقق: حممود بن شعبان بن عبد ، هـ)٧٩٥الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي (املتوىف: 

حممد بن ، السيد عزت املرسي، بن إمساعيل القاضي إبراهيم، جمدي بن عبد اخلالق الشافعي، املقصود
، صربي بن عبد اخلالق الشافعي، عالء بن مصطفى بن مهام، صالح بن سامل املصرايت، عوض املنقوش

ء األثرية  الطبعة: ، القاهرة –احلقوق: مكتب حتقيق دار احلرمني ، املدينة النبوية -الناشر: مكتبة الغر
  م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧األوىل، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  -٣٢٦
خراجه وصححه وأشرف على طبعه:  الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام 

ز، الناشر: دار املع  - رفة حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن 
  .١٣٧٩بريوت، 

املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، ، فتح الباري شرح صحيح البخاري -٣٢٧
حممود بن شعبان بن عبد  احملقق:، هـ)٧٩٥الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي (املتوىف: 

حممد بن ، سيد عزت املرسي.ال، إبراهيم بن إمساعيل القاضي، جمدي بن عبد اخلالق الشافعي، املقصود
، صربي بن عبد اخلالق الشافعي، عالء بن مصطفى بن مهام، صالح بن سامل املصرايت، عوض املنقوش

ء األثرية  الطبعة: ، القاهرة –احلقوق: مكتب حتقيق دار احلرمني ، املدينة النبوية -الناشر: مكتبة الغر
  .م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧األوىل، 

جيز = الشرح الكبري [وهو شرح لكتاب الوجيز يف الفقه الشافعي أليب حامد فتح العزيز بشرح الو  -٣٢٨
هـ)، الناشر: ٦٢٣هـ) ]، املؤلف: عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين (املتوىف:  ٥٠٥الغزايل (املتوىف: 

  دار الفكر.
بن اهلمام -٣٢٩ (املتوىف:  فتح القدير، املؤلف: كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف 

ريخ.٨٦١   هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون 
نية على األذكار النواوية، حممد علي بن حممد عالن البكري الصديقي الشافعي  -٣٣٠ الفتوحات الر

لبنان،  –ه)، حتقيق: عبد املنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ١٠٥٧(املتوىف: 
  م.٢٠٠٤ه/١٤٢٤وىل: الطبعة األ

املؤلف: شريويه بن شهردار بن شريو يه بن فناخسرو، أبو شجاع الديلمّي ، الفردوس مبأثور اخلطاب -٣٣١
، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، احملقق: السعيد بن بسيوين زغلول، هـ)٥٠٩اهلمذاين (املتوىف: 
 .م١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦الطبعة: األوىل، 
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احملقق:   ،املؤلف: شريويه بن شهردار بن شريويه الديلمي أبو شجاع ،الفردوس مبأثور اخلطاب -٣٣٢
  م١٩٨٦ – ه١٤٠٦ ،الناشر: دار الكتب العلمية ،السعيد بن بسيوين زغلول

، املؤلف: د. غالب بن علي عواجي، فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها -٣٣٣
 ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الطبعة: الرابعة، ، شر والتسويق، جدةالناشر: املكتبة العصرية الذهبية للطباعة والن

  م
الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي، املؤلف: حممد بن مفلح بن  -٣٣٤

هـ)، ٧٦٣حممد بن مفرج، أبو عبد هللا، مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي (املتوىف: 
 ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤سن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل احملقق: عبد هللا بن عبد احمل

  مـ.
الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق، املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد  -٣٣٥

لقرايف (املتوىف:  هـ)، الناشر: عامل الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون ٦٨٤الرمحن املالكي الشهري 
  خ.ري

املؤلف: أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران ، الفروق اللغوية -٣٣٦
الناشر: دار العلم والثقافة ، حققه وعلق عليه: حممد إبراهيم سليم، هـ)٣٩٥العسكري (املتوىف: حنو 
  مصر - للنشر والتوزيع، القاهرة 

عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن ، الفصول يف السرية -٣٣٧
الناشر: مؤسسة علوم ، احملقق وتعليق: حممد العيد اخلطراوي، حميي الدين مستو، هـ)٧٧٤(املتوىف: 

  .هـ ١٤٠٣الطبعة: الثالثة، ، القرآن
فضائل األوقات، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر  -٣٣٨

ن عبد الرمحن جميد القيسي، الناشر: مكتبة املنارة ٤٥٨(املتوىف:  البيهقي مكة  - هـ)، احملقق: عد
  .١٤١٠املكرمة، الطبعة: األوىل، 

فضائل املدينة، املؤلف: أبو سعيد املفضل بن حممد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد بن عامر بن  -٣٣٩
احملقق: حممد مطيع احلافظ ، غزوة بدير،  هـ)،٣٠٨شراحيل الشعيب الكويف مث اجلندي املقرئ (املتوىف: 

  .١٤٠٧دمشق، الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الفكر 
ليف: حممد بن يوسف الصاحلي الشامي. احملقق: حمي الدين مستو. الناشر: دار  -٣٤٠ فضائل املدينة، 

  م.١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الرتاث، الطبعة األوىل، 
د هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي (املتوىف: املؤلف: ضياء الدين أبو عب، فضائل بيت املقدس -٣٤١

  ه.١٤٠٥الطبعة: األوىل، ، سورية –الناشر: دار الفكر ، احملقق: حممد مطيع احلافظ هـ)٦٤٣
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ما، سائد  -٣٤٢ رخيهما وأحكامهما الفقهية وما يتعلق  فضل احلجر األسود ومقام إبراهيم وذكر 
  م.١٩٩٦ه/١٤١٦األوىل: بكداش، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة 

ليف هذه السلسلة: الدكتور ، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل -٣٤٣ اشرتك يف 
الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ، ُمصطفى اِخلْن، الدكتور ُمصطفى الُبغا، علي الّشْرجبي

  م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣الطبعة: الرابعة، ، دمشق
ح يف املناسك مقارنة بينه وبني فقه الصحابة والتابعني وأصحاب املذاهب، د/  فقه عطاء -٣٤٤ بن أيب ر

  م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩حممد بن عبد العزيز اللحيدان، الطبعة األوىل: 
ليف حممد بن اسحاق الندمي، احملقق: رضا جتدد، الناشر: دار املسرية  -٣٤٥ بريوت،  –الفهرست، 

  م.١٩٨٨الطبعة الثالثة، 
ات، املؤلف: حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارون بن شاكر فوات الوفي -٣٤٦

بريوت، الطبعة:  –هـ)، احملقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر ٧٦٤امللقب بصالح الدين (املتوىف: 
  .١٩٧٤ -٤، ٣، ٢، اجلزء: ١٩٧٣ – ١األوىل، اجلزء: 

: الشيخ حممد بن املؤلفري السادة الشافعّية، الفوائد املدنّية يف بيان من يفىت بقوله من متأخ -٣٤٧
سم: قرّة العني بفتاوى علماء احلرمني)  هـ/  ١٣٥٧سليمان الكردي، الطبعة األوىل (ضمن جمموعة 

  م، مطبعة مصطفى حممد، مصر. ١٩٣٨
فيما حيتاجه الطلبة الشافعية (ضمن جمموعة سبعة كتب مفيدة) السيد علوي بن أمحد  الفوائد املكية -٣٤٨

  قاف، الطبعة األخرية، مصطفى البايب احلليب وأوالده، القاهرة/مصر.الس
ج العارفني بن  -٣٤٩ فيض القدير شرح اجلامع الصغري، املؤلف: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن 

هـ)، الناشر: املكتبة التجارية الكربى ١٠٣١علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري (املتوىف: 
  .١٣٥٦ر، الطبعة: األوىل، مص –
ج العارفني بن ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري -٣٥٠ املؤلف: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن 

الناشر: املكتبة التجارية الكربى ، هـ)١٠٣١علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري (املتوىف: 
  .١٣٥٦الطبعة: األوىل، ، مصر –
، الناشر: دار العلم أستاذ أمحد عبد الغفور عطار ،والعمره ملسو هيلع هللا ىلص من حجة النيب لعمرةقاموس احلج وا -٣٥١

 م.١٩٧٩ه/١٣٩٩للماليني، الطبعة األوىل: 

لنبات -٣٥٢ لبنان،  –، الناشر: دار النفائس للطباعة، بريوت أستاذ أمحد قدامة ،قاموس الغذاء والتداوي 
 م.١٩٨٢ه/١٤٠٢الطبعة الثانية: 
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دى (املتوىف: القاموس احمليط، املؤ  -٣٥٣ هـ)، ٨١٧لف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآ
شراف: حممد نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة  حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، 

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة: الثامنة،  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
املؤلف: القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي  قَانون التَّأوْيل، -٣٥٤

هـ)، دراسة وحتقيق: حمّمد الّسليماين، الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالميَّة، َجّدة، مؤَسَسة ٥٤٣(املتوىف: 
  م.١٩٨٦- هـ ١٤٠٦ُعلوم القرآن، بريوت، الطبعة: األوىل، 

بن أنس، املؤلف: القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري  القبس يف شرح موطأ مالك -٣٥٥
هـ)، احملقق: الدكتور حممد عبد هللا ولد كرمي، الناشر: دار الغرب ٥٤٣االشبيلي املالكي (املتوىف: 

  م. ١٩٩٢اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 
خر رد » األبصار الدر املختار شرح تنوير«عني األخيار لتكملة رد احملتار علي  ةقر  -٣٥٦ (مطبوع 

بن عابدين) بن عمر بن عبد العزيز  احملتار)، املؤلف: عالء الدين حممد بن (حممد أمني املعروف 
 –هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ١٣٠٦عابدين احلسيين الدمشقي (املتوىف: 

  لبنان.
محد بن عبد هللا بن حممد بن أيب بكر حمب الدين القرى لقاصد أم القرى، اإلمام أبو العباس أ -٣٥٧

مصر، الطبعة  –ه)، حتقيق: مصطفى السقا، الناشر: مطبع مصطفى البايب احلليب ٦٩٤الطربي (املتوىف: 
 م.١٩٧٠ه/١٣٩٠الثانية: 

املؤلف: أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي (املتوىف: ، قضاء األرب يف أسئلة حلب -٣٥٨
يد األفغاين (ماجستري)ا، هـ) ٧٥٦ الناشر: ، إشراف: د حسن أمحد مرعي، حملقق: حممد عامل عبد ا

  .هـ ١٤١٣سنة النشر: ، الطبعة: بدون، مصطفى أمحد الباز - املكتبة التجارية مكة املكرمة 
م، املؤلف: أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب  -٣٥٩ قواعد األحكام يف مصاحل األ

هـ)، راجعه وعلق عليه: طه ٦٦٠سم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء (املتوىف: القا
ا دور عدة مثل: دار الكتب  –عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات األزهرية  القاهرة، (وصور

  م. ١٩٩١ - هـ  ١٤١٤القاهرة)، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة،  -بريوت، ودار أم القرى  - العلمية 
م، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم  -٣٦٠ القواعد الكربى (املسمى بــ قواعد األحكام يف إصالح األ

  .)، حتقيق: د/نزير كمال محاد و د/عثمان مجعة ضمريية، الناشر: دار القيم٦٦٠(املتوىف: 
بن حممد بن  القول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أمحد، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي -٣٦١

القاهرة، الطبعة: األوىل،  –هـ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية ٨٥٢أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف: 
١٤٠١.  
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املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد ، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة -٣٦٢
الناشر: دار ، عوامة أمحد حممد منر اخلطيباحملقق: حممد ، هـ)٧٤٨بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب (املتوىف: 

  م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣الطبعة: األوىل، ، مؤسسة علوم القرآن، جدة -القبلة للثقافة اإلسالمية 
الكايف يف فقه أهل املدينة، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم  -٣٦٣

ض هـ)، احملقق: حمم٤٦٣النمري القرطيب (املتوىف:  د حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، الناشر: مكتبة الر
ض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية،    م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠احلديثة، الر

املؤلف: أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد ، الكامل يف التاريخ -٣٦٤
، احملقق: عمر عبد السالم تدمري، هـ)٦٣٠ثري (املتوىف: الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األ

  م١٩٩٧هـ / ١٤١٧الطبعة: األوىل، ، لبنان –الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت 
ه)، خمطوط مصور ٣٦٥الكامل يف الضعفاء، لإلمام عبد بن عدي بن عبد هللا اجلرجاين (املتوىف:  -٣٦٥

 ).٢٧٢-٢٦٧جلامعة اإلسالمية حتت رقم (

هـ)، احملقق: حممد ٢٨٥يف اللغة واألدب، املؤلف: حممد بن يزيد املربد، أبو العباس (املتوىف:  الكامل -٣٦٦
  م. ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧القاهرة، الطبعة: الطبعة الثالثة  –أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العريب 

ـ)، حتقيق: عادل ه٣٦٥الكامل يف ضعفاء الرجال، املؤلف: أبو أمحد بن عدي اجلرجاين (املتوىف:  -٣٦٧
 - علي حممد معوض، شارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، الناشر: الكتب العلمية -أمحد عبد املوجود

  م.١٩٩٧هـ١٤١٨لبنان، الطبعة: األوىل، -بريوت
، هـ)٨١٦املؤلف: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف: ، كتاب التعريفات -٣٦٨

شراف الناشراحملقق: ضبطه وصححه مجاع  لبنان–الناشر: دار الكتب العلمية بريوت ، ة من العلماء 
  .م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الطبعة األوىل 

كتاب السبعة يف القراءات، املؤلف: أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن جماهد  -٣٦٩
: الثانية، مصر، الطبعة –هـ)، احملقق: شوقي ضيف، الناشر: دار املعارف ٣٢٤البغدادي (املتوىف: 

  هـ.١٤٠٠
كتاب صفة الصالة من شرح العمدة لإلمام موفق الدين ابن قدامة، املؤلف: تقي الدين أبو العباس  -٣٧٠

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي 
حممد بن محود املشيقح، الناشر: دار  هـ)، احملقق: عبد العزيز بن أمحد بن ٧٢٨الدمشقي (املتوىف: 

ض، الطبعة: األوىل،  –العاصمة    م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الر
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كشاف القناع عن منت اإلقناع، املؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  -٣٧١
 راجعه وعلق عليه: الشيخ هالل مصيلحي، ومصطفى هالل، هـ)،١٠٥١البهوتى احلنبلى (املتوىف: 

ض - مكتبة النصر احلديثة شر: النا   .الر
املؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس ، كشاف القناع عن منت اإلقناع -٣٧٢

  الناشر: دار الكتب العلمية، هـ)١٠٥١البهوتى احلنبلى (املتوىف: 
(املتوىف: كشف األستار عن زوائد البزار، املؤلف: نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي  -٣٧٣

هـ  ١٣٩٩هـ)، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، ٨٠٧
  م. ١٩٧٩ - 
كشف اخلفاء ومزيل اإللباس، املؤلف: إمساعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلراحي العجلوين  -٣٧٤

قيق: عبد احلميد بن أمحد بن هـ)، الناشر: املكتبة العصرية، حت١١٦٢الدمشقي، أبو الفداء (املتوىف: 
  م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠يوسف بن هنداوي، الطبعة: األوىل، 

املؤلف: إمساعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلراحي العجلوين ، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس -٣٧٥
احملقق: عبد احلميد بن أمحد بن ، الناشر: املكتبة العصرية، هـ)١١٦٢الدمشقي، أبو الفداء (املتوىف: 

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الطبعة: األوىل، ، بن هنداوييوسف 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، املؤلف: مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين  -٣٧٦

سم حاجي خليفة خليفة (املتوىف:  ا عدة  -هـ)، الناشر: مكتبة املثىن ١٠٦٧املشهور  بغداد (وصور
ا، مثل: دا ر إحياء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحا

ريخ النشر:    م.١٩٤١العلمية)، 
اء الدين (املتوىف:  -٣٧٧ الكشكول، املؤلف: حممد بن حسني بن عبد الصمد احلارثي العاملي اهلمذاين، 

، الطبعة: لبنان –هـ)، احملقق: حممد عبد الكرمي النمري، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ١٠٣١
  م.١٩٩٨-هـ ١٤١٨األوىل، 

الكعبة املشرفة، تعريفها، أمساؤها، بناؤها، فضائلها، خصائصها، أحكامها، حممود بن أمحد  -٣٧٨
 ه.١٤٣٤اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل:  –الدوسري، الناشر: دار ابن اجلوزي، الدمام 

بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معلى  املؤلف: أبو بكر، كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار -٣٧٩
احملقق: علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب ، هـ)٨٢٩احلسيين احلصين، تقي الدين الشافعي (املتوىف: 

 م.١٩٩٤الطبعة: األوىل، ، دمشق –الناشر: دار اخلري ، سليمان
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بو العباس، جنم الدين، كفاية النبيه يف شرح التنبيه، املؤلف: أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أ -٣٨٠
بن الرفعة (املتوىف:  سلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، ٧١٠املعروف  هـ)، احملقق: جمدي حممد سرور 

  .٢٠٠٩الطبعة: األوىل، م 
كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، املؤلف: عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان  -٣٨١

ملتقي اهلندي (املتوىف: القادري الشاذيل اهلندي الربه هـ)، احملقق: ٩٧٥انفوري مث املدين فاملكي الشهري 
  م.١٩٨١هـ/١٤٠١صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة اخلامسة،  - بكري حياين 

عيان املئة العاشرة، املؤلف: جنم الدين حممد بن حممد الغزي (املتوىف:  -٣٨٢ هـ)، ١٠٦١الكواكب السائرة 
 - هـ  ١٤١٨لبنان، الطبعة: األوىل،  –قق: خليل املنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت احمل

  م. ١٩٩٧
ض أحاديث البخاري، املؤلف: أمحد بن إمساعيل بن عثمان بن حممد الكوراين  -٣٨٣ الكوثر اجلاري إىل ر

ار إحياء الرتاث العريب، هـ، احملقق: الشيخ أمحد عزو عناية، الناشر: د ٨٩٣الشافعي مث احلنفي املتوىف 
  م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩لبنان، الطبعة: األوىل،  –بريوت 

اللباب يف الفقه الشافعي، املؤلف: أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب، أبو احلسن ابن  -٣٨٤
هـ)، احملقق: عبد الكرمي بن صنيتان العمري، الناشر: دار البخارى، ٤١٥احملاملي الشافعّي (املتوىف: 

  هـ.١٤١٦املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  املدينة
ذيب األنساب، املؤلف: أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي  -٣٨٥ اللباب يف 

  بريوت. –هـ)، الناشر: دار صادر ٦٣٠بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري (املتوىف: 
يل طبقات احلفاظ، املؤلف: حممد بن حممد بن حممد، أبو الفضل تقي الدين ابن حلظ األحلاظ بذ -٣٨٦

هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ٨٧١فهد اهلامشي العلوّي األصفوين مث املكّي الشافعي (املتوىف: 
  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩األوىل 

ابن منظور األنصاري  لسان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين -٣٨٧
  هـ. ١٤١٤ -بريوت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، الناشر: دار صادر ٧١١الرويفعى اإلفريقى (املتوىف: 

لسان امليزان، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف:  -٣٨٨
  م.  ٢٠٠٢المية، الطبعة: األوىل، هـ)، احملقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر اإلس٨٥٢

، هـ)٤٧٦املؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (املتوىف: ، اللمع يف أصول الفقه -٣٨٩
  م. ٢٠١١-هـ  ١٤٣٢اخلامسة الطبعة: الطبعة بريوت،  –دار ابت كثري دمشق الناشر: 
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حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان  املبدع يف شرح املقنع، املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن -٣٩٠
 -هـ  ١٤١٨لبنان، الطبعة: األوىل،  –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ٨٨٤الدين (املتوىف: 

  م. ١٩٩٧
هـ)، الناشر: ٤٨٣املبسوط، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (املتوىف:  -٣٩١

ريخ النشر: بريوت، الطبعة: بدون طبع –دار املعرفة    م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ة، 
املؤلف: أبو حممد عبد هللا بن (أيب زيد) عبد الرمحن النفزي، القريواين، املالكي (املتوىف: ، منت الرسالة -٣٩٢

  . الناشر: دار الفكر، هـ)٣٨٦
مثري الغرام الساكن إىل أشرف األماكن البن اجلوزي، املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن  -٣٩٣

هـ)، قدم له وحققه وفهرسه: د/ مصطفى حممد حسني الذهيب، ٥٩٧بن حممد اجلوزي (املتوىف: علي 
  م. ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥الناشر: دار احلديث، القاهرة، الطبعة: األوىل، 

جمابو الدعوة (مطبوع ضمن جمموعة رسائل ابن أيب الدنيا)، املؤلف: أبو بكر عبد هللا بن حممد بن  -٣٩٤
بن أيب الدنيا (املتوىف: عبيد بن سفيان بن قيس ا هـ)، دراسة ٢٨١لبغدادي األموي القرشي املعروف 

د محدان، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت  لبنان، الطبعة: األوىل،  –وحتقيق: املهندس الشيخ ز
  م. ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣

السة وجواهر العلم، املؤلف : أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي (ا -٣٩٥ هـ)، ٣٣٣ملتوىف : ا
أم احلصم  - احملقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر : مجعية الرتبية اإلسالمية (البحرين 

ريخ النشر :  - ) ، دار ابن حزم (بريوت    هـ.١٤١٩لبنان)، 
تىب من السنن = السنن الصغرى للنسائي، املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي  -٣٩٦ ا

هـ)، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب املطبوعات ٣٠٣ساين، النسائي (املتوىف: اخلرا
  .١٩٨٦ – ١٤٠٦حلب، الطبعة: الثانية،  –اإلسالمية 

روحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن  -٣٩٧ ا
هـ)، احملقق: حممود إبراهيم زايد، الناشر: دار ٣٥٤الُبسيت (املتوىف:  َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي،

  هـ.١٣٩٦حلب، الطبعة: األوىل،  –الوعي 
جممع اآلداب يف معجم األلقاب، املؤلف: كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أمحد املعروف  -٣٩٨

وزارة  - : مؤسسة الطباعة والنشرهـ)، احملقق: حممد الكاظم، الناشر ٧٢٣بن الفوطي الشيباين (املتوىف: 
  هـ. ١٤١٦الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، إيران، الطبعة: األوىل، 
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جممع الزوائد ومنبع الفوائد، املؤلف: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي  -٣٩٩
 ١٤١٤م النشر: هـ)، احملقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عا٨٠٧(املتوىف: 

  م. ١٩٩٤هـ، 
جمموع الفتاوى، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف:  -٤٠٠

هـ)، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ٧٢٨
  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦ر: املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النش

موع شرح املهذب ((مع تكملة السبكي واملطيعي))، املؤلف: أبو زكر حميي الدين حيىي بن  -٤٠١ ا
  هـ)، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: بدون.٦٧٦شرف النووي (املتوىف: 

ر، املؤلف: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري  -٤٠٢ آل احمللى 
ريخ. –هـ)، الناشر: دار الفكر ٤٥٦توىف: (امل   بريوت، الطبعة: بدون طبعة وبدون 
خمتار الصحاح، املؤلف: زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي  -٤٠٣

 –الدار النموذجية، بريوت  - هـ)، احملقق: يوسف الشيخ حممد، الناشر: املكتبة العصرية ٦٦٦(املتوىف: 
  م.١٩٩٩هـ / ١٤٢٠صيدا، الطبعة: اخلامسة، 

املؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املصري ، خمتصر العالمة خليل -٤٠٤
الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار احلديث/القاهرة، احملقق: أمحد جاد، هـ)٧٧٦(املتوىف: 
 .مـ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦

بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي، املؤلف: أمحد ، خمتصر الكامل يف الضعفاء -٤٠٥
مصر /  - الناشر: مكتبة السنة ، احملقق: أمين بن عارف الدمشقي، هـ)٨٤٥تقي الدين املقريزي (املتوىف: 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة: األوىل، ، القاهرة

ألم للشافعي)، املؤلف: إمساعيل بن حيىي بن إ -٤٠٦ مساعيل، أبو إبراهيم خمتصر املزين (مطبوع ملحقا 
  م.١٩٩٠هـ/١٤١٠بريوت، سنة النشر:  –هـ)، الناشر: دار املعرفة ٢٦٤املزين (املتوىف: 

املؤلف: أمحد بن حممد بن الصدِّيق بن أمحد، أبو ، املداوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي املناوي -٤٠٧
مجهورية مصر  -، القاهرة الناشر: دار الكتيب، هـ) ١٣٨٠الفيض الُغَمارِي احلسين األزهري (املتوىف: 

  م.١٩٩٦الطبعة: األوىل، ، العربية
 –املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية، املؤلف: على مجعة حممد عبد الوهاب، الناشر: دار السالم  -٤٠٨

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢ -القاهرة، الطبعة: الثانية 
األردن، الطبعة  –ر النفائس الدكتور أكرم القوامسي، دا: املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي، املؤلف -٤٠٩

  م. ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤الثانية 
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هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ١٩١(املتوىف:  ابن القاسماملدونة، املؤلف:  -٤١٠
  م.١٩٩٤ - هـ ١٤١٥

 –ه)، الناشر: املكتبة العلمية ١٤٠٠املدينة بني املاضي واحلاضر، إبراهيم بن علي عياش (املتوىف:  -٤١١
 ه.١٣٩٢ة املنورة، الطبعة األوىل: املدين

دارة  –أصوهلا  –أطوارها  -املذاهب الفقهّية األربعة أثرها -٤١٢ ليف: وحدة البحث العلمّي  رها،  آ
  .م، دار اإلفتاء، وزارة األوقاف، دولة الكويت ٢٠١٥هـ/  ١٤٣٦اإلفتاء، الطبعة األوىل 

اشر: جمّلة جامعة امللك عبد العزيز، العدد : حممد إبراهيم علي، الناملؤلفاملذهب عند الشافعية،  -٤١٣
  جّدة. - هـ  ١٣٩٨الثاين،  السنة 

املؤلف: عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي مرآة اجلنان وعرب اليقظان يف حوادث الزمان،  -٤١٤
د: ٧٦٨(املتوىف:  اليمين املكي أبو حممد  ه.١٣٣٨ه)، طبعة أ

ما يعترب من حوادث الزمان، املؤلف: أبو حممد عفيف الدين مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة  -٤١٥
هـ)، وضع حواشيه: خليل املنصور، الناشر: ٧٦٨عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (املتوىف: 

  م. ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧لبنان، الطبعة: األوىل،  –دار الكتب العلمية، بريوت 
شعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي املراسيل، املؤلف: أبو داود سليمان بن األ -٤١٦

ِجْستاين (املتوىف:  ؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ٢٧٥السِّ بريوت، الطبعة:  –هـ)، احملقق: شعيب األر
  .١٤٠٨األوىل، 

مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع، املؤلف: عبد املؤمن بن عبد احلق، ابن مشائل القطيعي  -٤١٧
 ١٤١٢هـ)، الناشر: دار اجليل، بريوت، الطبعة: األوىل، ٧٣٩نبلي، صفّي الدين (املتوىف: البغدادي، احل

  هـ.
ء واألمّ املرصّ  -٤١٨ : ابن األثري اجلزري املؤلفواألبناء والبنات واألذواء والذوات،  هات والبناتع يف اآل

، الطبعة األوىل  بريوت - : دار عامل الكتب، الناشر ، دراسة وحتقيق: الدكتور فهمي سعد، ٦٠٦ت: 
  م.١٩٩٢ - هـ ١٤١٢

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املؤلف: علي بن (سلطان) حممد، أبو احلسن نور الدين املال  -٤١٩
 - هـ ١٤٢٢لبنان، الطبعة: األوىل،  –هـ)، الناشر: دار الفكر، بريوت ١٠١٤اهلروي القاري (املتوىف: 

  م.٢٠٠٢
املؤلف: علي بن (سلطان) حممد، أبو احلسن نور الدين املال  ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح -٤٢٠

 - هـ ١٤٢٢الطبعة: األوىل، ، لبنان –الناشر: دار الفكر، بريوت ، هـ)١٠١٤اهلروي القاري (املتوىف: 
  .م٢٠٠٢
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ملدينة  –مطابع الرشيد الناشر: حممد إلياس عبد الغين، املؤلف: املساجد األثريّة يف املدينة النبويّة،  -٤٢١
  م. ١٩٩٩- هـ  ١٤١٩ملنّورة الطبعة الثانية ا
م، ١٩٦٨، رشدي الصاحل ملحس، الطبعة اخلامسة: مسافات الطرق يف اململكة العربية السعودية -٤٢٢

 .مطبعة احلكومة مبكة املكرمة

املؤلف: القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري ، املساِلك يف شرح ُمَوطَّأ مالك -٤٢٣
قرأه وعّلق عليه: حممد بن احلسني السُّليماين وعائشة بنت احلسني و هـ)٥٤٣ي (املتوىف: االشبيلي املالك

 -هـ  ١٤٢٨الطبعة: األوىل، ، الناشر: َدار الَغرب اإلسالمي، قدَّم له: يوسف الَقَرَضاوي، السُّليماين
  م ٢٠٠٧

ب، املسالك واملمالك -٤٢٤ ن خرداذبة (املتوىف: حنو املؤلف: أبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا املعروف 
  م ١٨٨٩عام النشر: ، الناشر: دار صادر أفست ليدن، بريوت، هـ)٢٨٠

رام، أبو ، مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه -٤٢٥ املؤلف: إسحاق بن منصور بن 
لكوسج (املتوىف:  مية الناشر: عمادة البحث العلمي، اجلامعة اإلسال هـ)٢٥١يعقوب املروزي، املعروف 

  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٥الطبعة: األوىل، ، ملدينة املنورة، اململكة العربية السعودية
مسائل حتليل احلائض من اإلحرام، القاضي شرف الدين أبو القاسم هبة هللا بن البارزي (املتوىف:  -٤٢٦

ه)، بعناية: نظام حممد صاحل يعقويب، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل: ٧٣٨
  م.٢٠٠٠ه/١٤٢١

املستدرك على الصحيحني، املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن  -٤٢٧
بن البيع (املتوىف:  هـ)، حتقيق: مصطفى عبد ٤٠٥نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف 

  .١٩٩٠ – ١٤١١ بريوت، الطبعة: األوىل، –القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 
، الناشر: دار لينة للنشر خلويلا حممد عبد الكرمي املؤلف: ، مسك الكالم يف أخبار البلد احلرام -٤٢٨

 والتوزيع، سنة النشر: بدون.

مسند أيب داود الطيالسي، املؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي البصرى (املتوىف:  -٤٢٩
مصر، الطبعة: األوىل،  –عبد احملسن الرتكي، الناشر: دار هجر هـ)، احملقق: الدكتور حممد بن ٢٠٤

  م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩
مسند أيب يعلى، املؤلف: أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي،  -٤٣٠

دمشق، الطبعة:  –هـ)، احملقق: حسني سليم أسد، الناشر: دار املأمون للرتاث ٣٠٧املوصلي (املتوىف: 
  .١٩٨٤ – ١٤٠٤األوىل، 
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مسند إسحاق بن راهويه، املؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم احلنظلي  -٤٣١
هـ)، احملقق: د. عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي، الناشر: ٢٣٨املروزي املعروف بـ ابن راهويه (املتوىف: 

  .١٩٩١ – ١٤١٢املدينة املنورة، الطبعة: األوىل،  - مكتبة اإلميان 
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  -٤٣٢

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن  -هـ)، احملقق: شعيب األرنؤوط ٢٤١الشيباين (املتوىف: 
  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

مسند اإلمام الشافعي، املؤلف: الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  -٤٣٣
هـ)، رتبه على األبواب ٢٠٤شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي (املتوىف: 

تني  نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسخالفقهية: حممد عابد السندي، عرف للكتاب، توّىل 
خمطوطتني: السيد يوسف علي الزواوي احلسين، السيد عزت العطار احلسيين، الناشر: دار الكتب 

  م. ١٩٥١ - هـ  ١٣٧٠لبنان، عام النشر:  –العلمية، بريوت 
سم البحر الزخار، املؤلف: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد  -٤٣٤ مسند البزار املنشور 

لبزار (املتوىف: بن عبيد هللا العتكي املع هـ)، احملقق: حمفوظ الرمحن زين هللا، (حقق األجزاء ٢٩٢روف 
)، وصربي عبد اخلالق الشافعي (حقق ١٧إىل  ١٠)، وعادل بن سعد (حقق األجزاء من ٩إىل  ١من 

م، وانتهت ١٩٨٨املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، (بدأت  - )، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم ١٨اجلزء 
  م).٢٠٠٩

مسند الشهاب، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي  -٤٣٥
يد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة ٤٥٤املصري (املتوىف:  بريوت،  –هـ)، احملقق: محدي بن عبد ا
  .١٩٨٦ – ١٤٠٧الطبعة: الثانية، 

هللا صلى هللا عليه وسلم، املؤلف: مسلم املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول  -٤٣٦
هـ)، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ٢٦١بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف: 

  بريوت. –دار إحياء الرتاث العريب 
، مسند الفاروق أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وأقواله على أبواب العلم -٤٣٧
احملقق: ، هـ) ٧٧٤ؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف: امل

جزامها  - الكتاب إهداء من احملقق والناشر ، مصر –الناشر: دار الفالح، الفيوم ، إمام بن علي بن إمام
  م ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الطبعة: األوىل، ، للمكتبة الشاملة - هللا خريا 

ر، املؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب مشارق األ -٤٣٨ نوار على صحاح اآل
  هـ)، دار النشر: املكتبة العتيقة ودار الرتاث.٥٤٤السبيت، أبو الفضل (املتوىف: 
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قوت بن عبد هللا احلموي موىل  -٤٣٩ املشرتك وضعا واملفرتق صقعا، املؤلف: شهاب الدين أبو عبد هللا 
 بغدادي، بدون معلومات.

مشكاة املصابيح، املؤلف: حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري، أبو عبد هللا، ويل الدين، التربيزي  -٤٤٠
صر الدين األلباين، الناشر: املكتب اإلسالمي ٧٤١(املتوىف:  بريوت، الطبعة:  –هـ)، احملقق: حممد 
  .١٩٨٥الثالثة، 

الدين أمحد بن أيب بكر بن مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، املؤلف: أبو العباس شهاب  -٤٤١
هـ)، احملقق: حممد ٨٤٠إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان البوصريي الكناين الشافعي (املتوىف: 

  هـ. ١٤٠٣بريوت، الطبعة: الثانية،  –املنتقى الكشناوي، الناشر: دار العربية 
فيومي مث احلموي، أبو املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، املؤلف: أمحد بن حممد بن علي ال -٤٤٢

  بريوت، سنة النشر: بدون. –هـ)، الناشر: املكتبة العلمية ٧٧٠العباس (املتوىف: حنو 
هـ)، الناشر: مكتبة ١٤٢١مصطلح احلديث، املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوىف:  -٤٤٣

  م. ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥العلم، القاهرة، الطبعة: األوىل، 
ر، املؤلف: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن املصنف يف األحاديث وا -٤٤٤ آل

 –هـ)، احملقق: كمال يوسف احلوت، الناشر: مكتبة الرشد ٢٣٥عثمان بن خواسيت العبسي (املتوىف: 
ض، الطبعة: األوىل،    .١٤٠٩الر

فع احلمريي اليماين الصن -٤٤٥ هـ)، ٢١١عاين (املتوىف: املصنف، املؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن 
لس العلمي  –اهلند، يطلب من: املكتب اإلسالمي  -احملقق: حبيب الرمحن األعظمي، الناشر: ا

  .١٤٠٣بريوت، الطبعة: الثانية، 
املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن  -٤٤٦

) رسالة علمية قدمت جلامعة اإلمام حممد بن سعود، ١٧هـ) ، احملقق: (٨٥٢حجر العسقالين (املتوىف: 
صر بن عبد العزيز الشثري، الناشر: دار العاصمة، دار الغيث  السعودية،  –تنسيق: د. سعد بن 

  هـ.١٤١٩الطبعة: األوىل، 
 مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، املؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، -٤٤٧

هـ)، الناشر: املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، ١٢٤٣الرحيباىن مولدا مث الدمشقي احلنبلي (املتوىف: 
  م.١٩٩٤ - هـ ١٤١٥

ر، املؤلف: إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراين احلمزي، أبو  -٤٤٨ مطالع األنوار على صحاح اآل
لعلمي وحتقيق الرتاث، الناشر: وزارة هـ)، حتقيق: دار الفالح للبحث ا٥٦٩إسحاق ابن قرقول (املتوىف: 
  م. ٢٠١٢ - هـ  ١٤٣٣دولة قطر، الطبعة: األوىل،  - األوقاف والشؤون اإلسالمية 



 

      ٧٧٣ 
 

لبنان،  –مع القاضي أيب بكر بن العريب، لسعيد أعراب، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت  -٤٤٩
 م.١٩٨٧ه/١٤٠٧الطبعة األوىل: 

ملؤلف: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود، ا -٤٥٠
خلطايب (املتوىف:  هـ  ١٣٥١حلب، الطبعة: األوىل  –هـ)، الناشر: املطبعة العلمية ٣٨٨البسيت املعروف 

  م. ١٩٣٢ - 
معامل مكة التأرخيية واألثرية، املؤلف: عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن محود بن عطية بن صاحل  -٤٥١

 - هـ  ١٤٠٠هـ)، الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل، ١٤٣١حلريب (املتوىف: البالدي ا
  م. ١٩٨٠

ة يف العقل والفروق، املؤلف: أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد اجلرجاين (املتوىف:  -٤٥٢ ه)، ٤٨٢املعا
لبنان،  –ة العلمية، بريوت حتقيق: حممد فارس، قدم له: د/ كمال عبد العظيم العناين، الناشر: دار املكتب

 م.١٩٩٣ه/١٤١٤الطبعة األوىل: 

املؤلف: عبد الرمحن بن ، معرتك األقران يف إعجاز القرآن، وُيسمَّى (إعجاز القرآن ومعرتك األقران) -٤٥٣
، لبنان –بريوت  -دار النشر: دار الكتب العلمية ، هـ)٩١١أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف: 

 .م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الطبعة: األوىل 

(من كتاب البداية والنهاية البن كثري)، املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن   ملسو هيلع هللا ىلصمعجزات النيب  -٤٥٤
هـ)، حتقيق وتعليق: السيد إبراهيم أمني حممد. الناشر: ٧٧٤كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف: 

  املكتبة التوفيقية، الطبعة: بدون.
ء = إرشاد ا -٤٥٥ قوت بن معجم األد ألريب إىل معرفة األديب، املؤلف: شهاب الدين أبو عبد هللا 

هـ)، احملقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، ٦٢٦عبد هللا الرومي احلموي (املتوىف: 
  م. ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤بريوت، الطبعة: األوىل، 

الشامي، أبو القاسم الطرباين املعجم األوسط، املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي  -٤٥٦
هـ)، احملقق: طارق بن عوض هللا بن حممد ، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، الناشر: دار ٣٦٠(املتوىف: 
  القاهرة. –احلرمني 

قوت بن عبد هللا الرومي احلموي (املتوىف:  -٤٥٧ معجم البلدان، املؤلف: شهاب الدين أبو عبد هللا 
  م. ١٩٩٥بريوت، الطبعة: الثانية،  هـ)، الناشر: دار صادر،٦٢٦

ين (املتوىف :  -٤٥٨ هـ)،  ٣٨٤معجم الشعراء، املؤلف : لإلمام أيب عبيد هللا حممد بن عمران املرز
بتصحيح وتعليق : األستاذ الدكتور ف . كرنكو، الناشر : مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، بريوت 

  م. ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢لبنان، الطبعة : الثانية،  –



 

      ٧٧٤ 
 

ن بن سابور بن  -٤٥٩ ْرُز
َ
معجم الصحابة، املؤلف: أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز بن امل

 –هـ)، احملقق: حممد األمني بن حممد اجلكين، الناشر: مكتبة دار البيان ٣١٧شاهنشاه البغوي (املتوىف: 
  م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الكويت، الطبعة: األوىل، 

، املؤلف: الدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل، ثقف العريبمعجم الصواب اللغوي دليل امل -٤٦٠
  م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩الطبعة: األوىل، ، الناشر: عامل الكتب، القاهرة

. املؤلف: الدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل، معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب -٤٦١
  م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩ الطبعة: األوىل،، الناشر: عامل الكتب، القاهرة

املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين املعجم الكبري،  -٤٦٢
يد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية ٣٦٠(املتوىف:  القاهرة،  –هـ)، احملقق: محدي بن عبد ا

  الطبعة: الثانية.
هـ) مبساعدة ١٤٢٤د خمتار عبد احلميد عمر (املتوىف: معجم اللغة العربية املعاصرة، املؤلف: د أمح -٤٦٣

  م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩فريق عمل، الناشر: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 
، هـ)١٣٥١املؤلف: يوسف بن إليان بن موسى سركيس (املتوىف: ، معجم املطبوعات العربية واملعربة -٤٦٤

  .م ١٩٢٨ -هـ  ١٣٤٦الناشر: مطبعة سركيس مبصر 
ريَِة النـََّبِويَِّة، املؤلف: عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن محود بن عطية معجم اْلَمعَ  -٤٦٥ املِِ اْجلُْغرَاِفيَِّة ِيف السِّ

هـ)، الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع، مكة املكرمة، الطبعة: ١٤٣١بن صاحل البالدي احلريب (املتوىف: 
  م. ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢األوىل، 

بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق (املتوىف: معجم املؤلفني، املؤلف: عمر  -٤٦٦
  بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت. - هـ)، الناشر: مكتبة املثىن ١٤٠٨

املؤلف: عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق (املتوىف: ، معجم املؤلفني -٤٦٧
  .الرتاث العريب بريوت بريوت، دار إحياء -الناشر: مكتبة املثىن  هـ)١٤٠٨

ت / حامد عبد ا -٤٦٨ لقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أمحد الز ملعجم الوسيط، املؤلف: جممع اللغة العربية 
  القادر / حممد النجار)، الناشر: دار الدعوة، سنة النشر: بدون.

ت / -٤٦٩ لقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أمحد الز حامد عبد  املعجم الوسيط، املؤلف: جممع اللغة العربية 
  القادر / حممد النجار)، الناشر: دار الدعوة.

مكة  –معجم قبائل احلجاز، املؤلف: عاتق بن غيث البالدي، الناشر: دار مكة للطباعة والنشر  -٤٧٠
 م.١٩٨٣ه/١٤٠٣املكرمة، الطبعة الثانية: 
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كحالة معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، املؤلف: عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين   -٤٧١
 - هـ  ١٤١٤بعة: السابعة، هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، الط١٤٠٨الدمشق (املتوىف: 

  م.١٩٩٤
املعجم البن املقرئ، املؤلف: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان األصبهاين  -٤٧٢

بن املقرئ (املتوىف:  سعد، الناشر: مكتبة  هـ)، حتقيق: أيب عبد احلمن عادل بن٣٨١اخلازن، املشهور 
ض للنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل،  ض، شركة الر   م. ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الرشد، الر

الناشر: دار النفائس ، حامد صادق قنييب -املؤلف: حممد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاء -٤٧٣
  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الثانية، ، للطباعة والنشر والتوزيع

مساء البالد واملواضع، املؤلف: أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد معجم ما استعجم من أ -٤٧٤
  هـ. ١٤٠٣هـ)، الناشر: عامل الكتب، بريوت، الطبعة: الثالثة، ٤٨٧البكري األندلسي (املتوىف: 

ن، البالديبن غيث عاتق د/  ،معجم معامل احلجاز -٤٧٥ ، الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع ومؤسسة الر
 م.٢٠١٠ه/١٤٣١انية: الطبعة الث

ء القزويين الرازي، أبو احلسني (املتوىف:  -٤٧٦ معجم مقاييس اللغة، املؤلف: أمحد بن فارس بن زكر
  م.١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩هـ)، احملقق: عبد السالم حممد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ٣٩٥

ر، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلسْ  -٤٧٧ َرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر معرفة السنن واآل
هـ)، احملقق: عبد املعطي أمني قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات اإلسالمية ٤٥٨البيهقي (املتوىف: 

دمشق)، دار الوفاء  -بريوت)، دار الوعي (حلب -كستان)، دار قتيبة (دمشق  - (كراتشي 
  م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢القاهرة)، الطبعة: األوىل،  - (املنصورة 

معرفة الصحابة، املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران  -٤٧٨
ض، ٤٣٠األصبهاين (املتوىف:  هـ)، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، الر

  م. ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الطبعة: األوىل 
ن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا ب، معرفة الصحابة -٤٧٩

ض، احملقق: عادل بن يوسف العزازي، هـ)٤٣٠األصبهاين (املتوىف:  ، الناشر: دار الوطن للنشر، الر
  م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الطبعة: األوىل 

معرفة علوم احلديث، املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن  -٤٨٠
بن البيع (املتوىف: احلكم  هـ)، احملقق: السيد معظم حسني، ٤٠٥الضيب الطهماين النيسابوري املعروف 

  م.١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧بريوت، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الكتب العلمية 
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املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن ، معرفة علوم احلديث -٤٨١
بن البيع (املتوىف: احلكم  . احملقق: السيد معظم حسني، هـ)٤٠٥الضيب الطهماين النيسابوري املعروف 

  م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧الطبعة: الثانية، ، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية 
املعرفة والتاريخ، املؤلف: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف (املتوىف:  -٤٨٢

 -هـ ١٤٠١كرم ضياء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الثانية، هـ)، احملقق: أ٢٧٧
  م. ١٩٨١

املؤلف: أبو حممد عبد الوهاب بن علي ، »اإلمام مالك بن أنس«املعونة على مذهب عامل املدينة  -٤٨٣
ة التجارية، الناشر: املكتب، احملقق: محيش عبد احلقّ ، هـ)٤٢٢بن نصر الثعليب البغدادي املالكي (املتوىف: 

الطبعة:  أصل الكتاب: رسالة دكتوراة جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، مكة املكرمة - مصطفى أمحد الباز 
  .بدون

ه)، النسخة املستخرجة، املؤلف: أ.د/ حممد احلسني ١٤١املغازي، موسى بن عقبة (املتوفىك  -٤٨٤
 الناشر: مكتبة دار املنهاج.قشيش، ويليه: املنتخب من مغازي موسى بن عقبة البن قاضي شهبة، 

دي جمد الدين، املغامن املطابة يف معامل طابة -٤٨٥ ه)، ٨١٧(املتوىف:  املؤلف: حممد بن يعقوب الفريوزآ
اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل:  –مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة  الناشر:
 م.٢٠٠٢ه/١٤٢٣

صر بن عبد السيد أىب ، املغرب -٤٨٦ املكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين اخلوارزمي املؤلف: 
َطّرِزِّى (املتوىف: 

ُ
ريخ، الناشر: دار الكتاب العريب، هـ)٦١٠امل   الطبعة: بدون طبعة وبدون 
صر بن عبد السيد أىب املكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين اخلوارزمي ، املغرب -٤٨٧ املؤلف: 

َطّرِزِّى (املتوىف: 
ُ
  .الناشر: دار الكتاب العريب، )هـ٦١٠امل
املؤلف: عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو ، مغين اللبيب عن كتب األعاريب -٤٨٨

الناشر: ، احملقق: د. مازن املبارك / حممد علي محد هللا، هـ)٧٦١حممد، مجال الدين، ابن هشام (املتوىف: 
 .١٩٨٥الطبعة: السادسة، ، دمشق –دار الفكر 

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، املؤلف: مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين  -٤٨٩
  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ٩٧٧الشافعي (املتوىف: 

ل بن أيب الربكان ، املؤلف: عماد الدين أبو حممد إمساعياملغين يف اإلنباء عن غريب املهّذب واألمساء -٤٩٠
طيش (املتوىف:  مكة  - الناشر: املكتبة التجارية ، احملقق: مصطفى عبد احلفيظ سامله)، ٦٥٥بن 

 م.١٩٩١ – ه١٤١١سنة النشر: ، املكرمة
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املغين يف الضعفاء، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب  -٤٩١
  الدكتور نور الدين عرت. هـ)، احملقق:٧٤٨(املتوىف: 

املغين البن قدامة، املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي  -٤٩٢
بن قدامة املقدسي (املتوىف:  هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة، ٦٢٠املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري 

  الطبعة: بدون طبعة.
ري، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي مفاتيح الغيب = التفسري الكب -٤٩٣

 –هـ)، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ٦٠٦الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف: 
  هـ. ١٤٢٠ - بريوت، الطبعة: الثالثة 

الدين الزَّْيَداينُّ الكويف املؤلف: احلسني بن حممود بن احلسن، مظهر ، املفاتيح يف شرح املصابيح -٤٩٤
ريازيُّ احلََنفيُّ امل ْظِهري (املتوىف: الضَّريُر الشِّ

ُ
مل حتقيق ودراسة: جلنة خمتصة من احملققني ، هـ)٧٢٧شهوُر 

وزارة  - الناشر: دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية ، شراف: نور الدين طالب
  .م ٢٠١٢ - هـ  ١٤٣٣األوىل، الطبعة: ، األوقاف الكويتية

لراغب األصفهاىن ، املفردات يف غريب القرآن -٤٩٥ املؤلف: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف 
ن الداودي، هـ)٥٠٢(املتوىف:  ، دمشق بريوت - الناشر: دار القلم، الدار الشامية ، احملقق: صفوان عد

  .م ٢٠٠٩هـ،  ١٤٣٠ - الطبعة: الرابعة 
احملقق: حميي  ،لقرطيبا : أبو العباس أمحد بن عمراملؤلف، من تلخيص كتاب مسلماملفهم ملا أشكل  -٤٩٦

 –م. دار ابن كثري، ودار الكلم الطيب  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الدين مستو وجمموعة. الطبعة: االوىل 
  دمشق.

م ونور الظالم يف حترير األحكام حلج بيت هللا احلرام، املؤلف: عبد هللا بن عبد الرمح -٤٩٧ ن بن مفيد األ
هـ)، الناشر: مكتبة النهضة ١٤٠١جاسر النجدي التميمي الوهييب األشيقري مث املكي السلفي (املتوىف: 

  م. ١٩٦٩ -هـ  ١٣٨٩املصرية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 
ا،  -٤٩٨ : مطبعة الناشر: حممد جنم الدين الكردي،  املؤلفمقادير الشرعية واألحكام الفقهية املتعّلقة 

  م. ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦بعة الثانية القاهرة، الط
املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، املؤلف: مشس الدين أبو اخلري  -٤٩٩

هـ)، احملقق: حممد عثمان اخلشت، الناشر: دار ٩٠٢حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي (املتوىف: 
  م.١٩٨٥ - ـ ه ١٤٠٥بريوت، الطبعة: األوىل،  –الكتاب العريب 

مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، املؤلف: أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل  -٥٠٠
هـ)، عىن ٣٢٤بن إمساعيل بن عبد هللا بن موسى بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري (املتوىف: 
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هـ  ١٤٠٠بعة: الثالثة، بتصحيحه: هلموت ريرت، الناشر: دار فرانز شتايز، مبدينة فيسبادن (أملانيا)، الط
  م. ١٩٨٠ - 
هـ). احملقق: د عائشة  ٦٤٣عثمان بن الصالح (: ؤلفاملمقدمة ابن الصالح وحماسن االصطالح،  -٥٠١

عبد الرمحن (بنت الشاطئ) أستاذ الدراسات العليا، كلية الشريعة بفاس، جامعة القرووين. الناشر: دار 
  املعارف.

لقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املقنع يف علوم احلديث، املؤلف: ابن امل -٥٠٢
السعودية،  –هـ)، احملقق: عبد هللا بن يوسف اجلديع، الناشر: دار فواز للنشر ٨٠٤املصري (املتوىف: 
  هـ.١٤١٣الطبعة: األوىل، 

مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها، املؤلف: أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن  -٥٠٣
هـ)، تقدمي وحتقيق: أمين عبد اجلابر البحريي، الناشر: دار اآلفاق ٣٢٧كر اخلرائطي السامري (املتوىف: شا 

  م. ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩العربية، القاهرة، الطبعة: األوىل، 
املؤلف: أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين (املتوىف: ، امللل والنحل -٥٠٤

  .ة احلليبالناشر: مؤسس، هـ)٥٤٨
املؤلف: بو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن ، مناسك احلجّ  -٥٠٥

الناشر: ، احملقق: حممد عقلة اإلبراهيم، هـ)٦٦٠السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء (املتوىف: 
  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الطبعة: األوىل ، لبنان –مؤسسة الرسالة بريوت 

سك واألماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة، املؤلف: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشري بن عبد املنا -٥٠٦
 ه).٢٨٥هللا بن ديسم أبو إسحاق احلريب (املتوىف: 

)، ٩٧٣املناهل العذبة يف إصالح ما وهى من الكعبة، أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي (املتوىف:  -٥٠٧
لبنان، الطبعة  –، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، بريوت حتقيق: د/عبد الرؤوف بن حممد الكمايل

 م.٢٠٠٣ه/١٤٢٤األوىل: 

ج الدين بن تقي الدين السنجاري  -٥٠٨ منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووالة احلرم، علي بن 
 م.١٩٩٨ه/١٤١٩ه)، دراسة وحتقيق: د/مجيل عبد هللا حممد املصري، سنة النشر: ١١٢٥(املتوىف: 

مسند عبد بن محيد، املؤلف: أبو حممد عبد احلميد بن محيد بن نصر الَكّسي ويقال املنتخب من  -٥٠٩
لفتح واإلعجام (املتوىف:  هـ)، احملقق: صبحي البدري السامرائي ، حممود حممد خليل ٢٤٩له: الَكّشي 

  .١٩٨٨ – ١٤٠٨القاهرة، الطبعة: األوىل،  –الصعيدي، الناشر: مكتبة السنة 
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اور مبكة املنتقى من السنن ا -٥١٠ ملسندة، املؤلف: أبو حممد عبد هللا بن علي بن اجلارود النيسابوري ا
بريوت، الطبعة:  –هـ)، احملقق: عبد هللا عمر البارودي، الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية ٣٠٧(املتوىف: 
  .١٩٨٨ – ١٤٠٨األوىل، 

بن النجار (منتهى اإلرادات، املؤلف: تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي  -٥١١ هـ)، ٩٧٢الشهري 
  م.١٩٩٩ - هـ ١٤١٩احملقق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

ادر الزركشي ، املنثور يف القواعد الفقهية -٥١٢ املؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن 
  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة: الثانية، ، لكويتيةالناشر: وزارة األوقاف ا، هـ)٧٩٤(املتوىف: 

، هـ)٩١١عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف: : املؤلفاملنجم يف املعجم ،  -٥١٣
يد، الناشر: دار ابن حزمو بريوت، الطبعة األوىل، احملقق جس عبدا   م. ١٩٩٥ –ه ١٤١٥: ابراهيم 

ليف: ع -٥١٤ ج الدين ابن السبكي (املتوىف: منع املوانع عن مجع اجلوامع،  بدالوهاب بن علي 
جامعة أم القرى. الناشر: دار  –رسالة دكتوراة  –هـ)، احملقق: سعيد بن علي بن حممد اجلربي ٧٧١

  م.١٩٩٩بريوت، الطبعة األوىل،  –البشائر االسالمية 
رف النووي املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، املؤلف: أبو زكر حميي الدين حيىي بن ش -٥١٥

  .١٣٩٢بريوت، الطبعة: الثانية،  –هـ)، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ٦٧٦(املتوىف: 
منهج الطالب يف فقه اإلمام الشافعي رضي هللا عنه، املؤلف: زكر بن حممد بن أمحد بن زكر  -٥١٦

ن عويضة، هـ)، احملقق: صالح بن حممد ب٩٢٦األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي (املتوىف: 
  م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧بريوت، الطبعة: األوىل –الناشر: دار الكتب العلمية 

املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، املؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري احلنفي،  -٥١٧
دكتور حممد حممد أمني، تقدمي: الهـ)، حققه ووضع حواشيه: ٨٧٤أبو احملاسن، مجال الدين (املتوىف: 

  دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب.لا
املنور يف راجح احملرر، املؤلف: تقي الدين أمحد بن حمّمد بن علّي البغدادي، املقرئ اَألَدمي احلنبلي  -٥١٨

هـ)، دراسة وحتقيق: د. وليد عبد هللا املنيس، أصل الكتاب: أطروحة دكتوراة  ٧٤٩(املتوىف: حوايل 
لبنان، الطبعة: األوىل،  –للمحقق، الناشر: دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤
املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (املتوىف:  -٥١٩

  هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية.٤٧٦
)،  إعتىن به: ٧٧٢ضة والرافعي، مجال الدين عبد الرحيم األسنوي (املتوىف: املهمات يف شرح الرو  -٥٢٠

  م.٢٠٠٩ه/١٤٣٠أبو الفضل الدمياطي، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة األوىل: 
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املؤلف: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان ، موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان -٥٢١
الناشر: دار ، عبده علي الكوشك -ق: حسني سليم أسد الّداراين احملق، هـ)٨٠٧اهليثمي (املتوىف: 

  .م) ١٩٩٢- م  ١٩٩٠هـ) = ( ١٤١٢ -  ١٤١١الطبعة: األوىل، (، الثقافة العربية، دمشق
ر -٥٢٢ املؤلف: أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين ، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآل

الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، هـ)٨٤٥ملتوىف: العبيدي، تقي الدين املقريزي (ا
  .هـ ١٤١٨

موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد  -٥٢٣
يد السلفي، صبحي السيد  ٨٥٢بن حجر العسقالين (املتوىف:  هـ)، حققه وعلق عليه: محدي عبد ا

ض  جاسم اململكة العربية السعودية، الطبعة:  - السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الر
  م. ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الثانية، 

مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد  -٥٢٤
حلطاب الرُّعيين امل هـ)، الناشر: دار الفكر، ٩٥٤الكي (املتوىف: الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف 

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة: الثالثة، 
مورد اللطافة يف من ويل السلطنة واخلالفة، املؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري  -٥٢٥

ار هـ)، احملقق: نبيل حممد عبد العزيز أمحد، الناشر: د٨٧٤احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين (املتوىف: 
  القاهرة، سنة النشر: بدون. –الكتب املصرية 

د بن عبد اللطيف بن إبراهيم  -٥٢٦ موسوعة احلفاظ ابن حجر العسقالين احلديثية، مجع وإعداد: إ
بدون  القيسي، ومصطفى بن قحطان احلبيب، وبشري بن عبود القيسي، وعماد بن حممد البغدادي،

  معلمات.
الطبعة ، الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية صادر عن: ، املوسوعة الفقهية الكويتية -٥٢٧

 .: الطبعة الثانية، طبع الوزارة٤٥ -  ٣٩..األجزاء ،مصر –األوىل، مطابع دار الصفوة 

ن واملذاهب واألحزاب املعاصرة، املؤلف: الندوة العاملية للشباب  -٥٢٨ املوسوعة امليسرة يف األد
ن محاد اجلهين، الناشر: دار الندوة العاملية للطباعة اإلسالمي، إشراف وختطيط ومراجعة: د. مانع ب

  هـ. ١٤٢٠والنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 
هـ)، ضبط ٥٩٧املوضوعات، املؤلف: مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف:  -٥٢٩

ملدينة وتقدمي وحتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، الناشر: حممد عبد احملسن صاحب املكتبة ال سلفية 
  م. ١٩٦٨ - هـ  ١٣٨٨: ٣م، جـ  ١٩٦٦ - هـ  ١٣٨٦: ٢، ١املنورة، الطبعة: األوىل: جـ 
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هـ)، ١٧٩موطأ اإلمام مالك، املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (املتوىف:  -٥٣٠
اث العريب، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرت 

  م. ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٦لبنان، عام النشر:  –بريوت 
ه)، رواية: حيىي بن حيىي الليثي األندلسي ١٧٩املوطأ، إمام دار اهلجرة مالك بن أنس (املتوىف:  -٥٣١

  م.١٩٩٧ه/١٤١٧لبنان، الطبعة الثانية:  –ه)، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت ٢٤٤(املتوىف: 
الرجال، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز ميزان االعتدال يف نقد  -٥٣٢

 –هـ)، حتقيق: علي حممد البجاوي، الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت ٧٤٨الذهيب (املتوىف: 
  .١٩٦٣ - هـ  ١٣٨٢لبنان، الطبعة: األوىل، 

و عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز املؤلف: مشس الدين أب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال -٥٣٣
 –الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت ، احملقق: علي حممد البجاوي، هـ)٧٤٨الذهيب (املتوىف: 

  .م ١٩٦٣ - هـ  ١٣٨٢الطبعة: األوىل، ، لبنان
زم األندلسي املؤلف: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن ح، الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي -٥٣٤

الناشر: دار الكتب ، احملقق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، هـ)٤٥٦القرطيب الظاهري (املتوىف: 
  م ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦الطبعة: األوىل، ، بريوت، لبنان - العلمية 

املؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي النحوي ، الناسخ واملنسوخ -٥٣٥
الطبعة: ، الكويت –الناشر: مكتبة الفالح ، احملقق: د. حممد عبد السالم حممد، هـ)٣٣٨توىف: (امل

  ١٤٠٨األوىل، 
املؤلف: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو اخلطاب السدوسي البصري ، الناسخ واملنسوخ -٥٣٦

  ناشر: مؤسسة الرسالةال، جامعة بغداد -احملقق: حامت صاحل الضامن، كلية اآلداب ، هـ)١١٧(املتوىف: 
ض / لبنان  -السعودية  -دار ابن حزم  - الناشر: دار املعراج الدولية  -٥٣٧ الطبعة: ، بريوت –الر

  .م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣الثانية، 
)، حتقيق: ٨٥٢نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار، احلافظ ابن حجر العسقالين (املتوىف:  -٥٣٨

يد السلفي، الناشر: دار اب   م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩بريوت، الطبعة الثانية:  –ن كثري محدي عبد ا
ُمجع من كتب: ، نثل النبال مبعجم الرجال الذين ترجم هلم فضيلة الشيخ احملدث أبو إسحاق احلويين -٥٣٩

، الناشر: دار ابن عباس، مصر، مجعه ورتبه: أبو عمرو أمحد بن عطية الوكيل، الشيخ أيب إسحاق احلويين
  .م ٢٠١٢ - هـ  ١٤٣٣الطبعة: األوىل، 
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النجم الوهاج يف شرح املنهاج، املؤلف: كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن علي الدَِّمريي  -٥٤٠
هـ)، الناشر: دار املنهاج (جدة)، احملقق: جلنة علمية، الطبعة: األوىل، ٨٠٨أبو البقاء الشافعي (املتوىف: 

  م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
لبقاء حممد بن موسى بن عيسى الدمريي (املتوىف: النجم الوهاج يف شرح املنهاج، كمال الدين أبو ا -٥٤١

  م.٢٠٠٤ه/١٤٢٥ه)، الناشر: دار املنهاج، الطبعة األوىل: ٨٠٨
النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، املؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري احلنفي،  -٥٤٢

  واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر.هـ)، الناشر: وزارة الثقافة ٨٧٤أبو احملاسن، مجال الدين (املتوىف: 
ء، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري، أبو الربكات،   -٥٤٣ نزهة األلباء يف طبقات األد

 –هـ)، احملقق: إبراهيم السامرائي، الناشر: مكتبة املنار، الزرقاء ٥٧٧كمال الدين األنباري (املتوىف: 
  م. ١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٥األردن، الطبعة: الثالثة، 

نزهة اجللساء يف أشعار النساء، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف:  -٥٤٤
  هـ)، اعتىن به: عبد اللطيف عاشور، الناشر: مكتبة القرآن.٩١١

نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي، املؤلف: مجال الدين أبو  -٥٤٥
حملقق: حممد عوامة، الناشر: مؤسسة اهـ)، ٧٦٢بد هللا بن يوسف بن حممد الزيلعي (املتوىف: حممد ع

ن للطباعة والنشر  السعودية، الطبعة:  –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بريوت  - الر
  م.١٩٩٧هـ/١٤١٨األوىل، 

ت والسور،  -٥٤٦ ط بن علي بن أيب املؤلف: إبراهيم بن عمر بنظم الدرر يف تناسب اآل ن حسن الر
تب العلمية، بريوت الناشر: دار الك، راجعه: عبد الرزاق غالب املهدي، هـ)٨٨٥بكر البقاعي (املتوىف: 

 لبنان. - 

ْستَـْعَذُب ِيف تْفِسري غريِب أْلَفاِظ املَهّذِب، املؤلف: حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان بن  -٥٤٧
ُ
النَّْظُم امل

هـ)، دراسة وحتقيق وتعليق: د. مصطفى عبد ٦٣٣هللا، املعروف ببطال (املتوىف: بطال الركيب، أبو عبد 
م (جزء  ١٩٩١)، ١م (جزء  ١٩٨٨احلفيظ َساِمل، الناشر: املكتبة التجارية، مكة املكرمة، عام النشر: 

٢.(  
النكت على كتاب ابن الصالح، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  -٥٤٨

هـ)، احملقق: ربيع بن هادي عمري املدخلي، الناشر: عمادة البحث العلمي ٨٥٢ين (املتوىف: العسقال
  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤جلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 

املؤلف: مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين ، اية احملتاج إىل شرح املنهاج -٥٤٩
 .م١٩٨٤هـ/١٤٠٤ - الطبعة: ط أخرية ، الناشر: دار الفكر، بريوت، هـ)١٠٠٤: الرملي (املتوىف
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اية املطلب يف دراية املذهب، املؤلف: عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو  -٥٥٠
مام احلرمني (املتوىف:  هـ)، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم ٤٧٨املعايل، ركن الدين، امللقب 

  م.٢٠٠٧- هـ١٤٢٨ود الّديب، الناشر: دار املنهاج، الطبعة: األوىل، حمم
املؤلف: عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو ، اية املطلب يف دراية املذهب -٥٥١

مام احلرمني (املتوىف:  حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم ، هـ)٤٧٨املعايل، ركن الدين، امللقب 
 .م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار املنهاج، بحممود الّدي

النهاية يف غريب احلديث واألثر، املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن  -٥٥٢
حممود  -هـ)، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى ٦٠٦حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري (املتوىف: 

  م.١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بريوت،  -ناشر: املكتبة العلمية حممد الطناحي، ال
نوادر األصول يف أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم، املؤلف: حممد بن علي بن احلسن بن بشر،  -٥٥٣

 –هـ)، احملقق: عبد الرمحن عمرية، الناشر: دار اجليل ٣٢٠أبو عبد هللا، احلكيم الرتمذي (املتوىف: حنو 
  بريوت.

دات على َما يف املَدوَّنة من غريها من األُمهاِت، املؤلف: أبو حممد عبد هللا بن (أيب النَّوادر والزِّ -٥٥٤
هـ)، جمموعة احملققني، الناشر: دار الغرب ٣٨٦زيد) عبد الرمحن النفزي، القريواين، املالكي (املتوىف: 

  م. ١٩٩٩اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 
املؤلف: حمي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا ، النور السافر عن أخبار القرن العاشر -٥٥٥

  .١٤٠٥الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، هـ)١٠٣٨الَعْيَدُروس (املتوىف: 
املؤلف: أمحد  بن أمحد بن الفقيه احلاج أمحد بن عمر بن حممد ، نيل االبتهاج بتطريز الديباج -٥٥٦

عناية وتقدمي: الدكتور عبد احلميد عبد ، هـ) ١٠٣٦أبو العباس (املتوىف: التكروري التنبكيت السوداين، 
 .م ٢٠٠٠الطبعة: الثانية، ، ليبيا –الناشر: دار الكاتب، طرابلس ، هللا اهلرامة

 - املؤلف: علي بن أمحد بن حجر العسقالين ، هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة -٥٥٧
صر الدين األلباين دار  - الناشر: دار ابن القيم ، احملقق: علي حسن عبد احلميد احلليب األثري ،حممد 

 ٢٠٠١ -  ١٤٢٢ ،،ابن عفان

، عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك -٥٥٨
شراف٧٦٧الشافعي (املتوىف:  صر بن صاحل اخلزمي،  : د/صاحل بن فوزان بن ه)، حتقيق: د/ صاحل بن 

 ه.١٤٢٢عبد هللا الفوزان، الناشر: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل: 
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املؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو حممد، ، اهلداية إىل أوهام الكفاية -٥٥٩
سلوم، هـ)٧٧٢مجال الدين (املتوىف:  لمي، مطبوع الناشر: دار الكتب الع، احملقق: جمدي حممد سرور 

 م.٢٠٠٩سنة النشر: ، خبامتة (كفاية النبيه) البن الرفعة

ين  -٥٦٠ ر املصنفني، املؤلف: إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم البا هدية العارفني أمساء املؤلفني وآ
هـ)، الناشر: طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول ١٣٩٩البغدادي (املتوىف: 

ألوفست: دار إحياء الرتاث العريب بريوت ١٩٥١   لبنان. –، أعادت طبعه 
مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف:  -٥٦١

  مصر. –هـ)، احملقق: عبد احلميد هنداوي، الناشر: املكتبة التوفيقية ٩١١
لوفيات، املؤلف: صالح ا -٥٦٢ هـ)، ٧٦٤لدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي (املتوىف: الوايف 

ؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء الرتاث   - هـ١٤٢٠بريوت، عام النشر: –احملقق: أمحد األر
  م.٢٠٠٠

طوط -٥٦٣ مع امللكي لبحوث  الفقه واألصول -والفهرس الشامل للرتاث العريب األسالمي ا ليف ا
مع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمّية، احلضارة اإلسالمّية  (عمان، األردن). مؤسسة آل البيت، ا

  م.١٩٩٩ – ١٤٢٠
ليف الدكتور عبدالكرمي زيدان، الناشر: مؤسسة الرسالة،  بريوت  -٥٦٤ لبنان،  –والوجيز يف أصول، 

                                                                                                                م.                                                    ٢٠١١ - ه ١٤٣٢- الطبعة األوىل: 
املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف: الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي،  -٥٦٥

 ، سنة النشر: بدون.رقمدار األ، حتقيق: علي معوض، وعادل عبد املوجود، الناشر: هـ)٥٠٥

امشه: التنقيح يف شرح ٥٠٥الوسط يف املذهب، حممد بن حممد بن حممد الغزايل (املتوىف:  -٥٦٦ ه)، و
الوسيط، وشرح مشكل الوسيط، وشرح مشكالت الوسيط، وتعليقة موجزة على الوسيط، حتقيق: أمحد 

  م.١٩٩٧ه/١٤١٦الطبعة األوىل: بن حممود إبراهيم، الناشر: دار السالمة، 
احملقق: ، هـ)٥٠٥املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف: ، الوسيط يف املذهب -٥٦٧

مر  ١٤١٧الطبعة: األوىل، ، القاهرة –الناشر: دار السالم ، أمحد حممود إبراهيم ، حممد حممد 

حوال املصطفى -٥٦٨ هـ) ٥٩٧(املتوىف: املؤلف: مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ، الوفا 
ض–الناشر: املؤسسة السعيدية ،    .الطبعة: احملقق: حممد زهري النجار، الر
خبار دار املصطفى، املؤلف: علي بن عبد هللا بن أمحد احلسين الشافعي، نور الدين  -٥٦٩ وفاء الوفاء 

املدينة  – الزمانر الناشر: داحتقيق: حممد نظام الدين الفتّيح. هـ)، ٩١١أبو احلسن السمهودي (املتوىف: 
 م. ٢٠٠٨ -١٤٢٩ –، الطبعة: األوىل املنّورة
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وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، املؤلف: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب  -٥٧٠
 –هـ)، احملقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر ٦٨١بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي (املتوىف: 

 .بريوت
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 :هرس املوضوعاتف -١١

  ٤  ...............................................................................  الـمقّدمة

  ٢٠  .................................................................  : الدراسةالقسم األول

  ٢١  .........................  الشارح، اإلمام جالل الدين السيوطي : دراسة الفصل األول

  ٢٢  .............................................  : امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيتهاملبحث األول

  ٢٣  ..................................................................  : مولدهاملبحث الثاين

  ٢٣  ..........................................................: نشأته العلميةاملبحث الثالث

  ٢٦  .................................................................  : صفاتهاملبحث الرابع

  ٢٧  ........................................................  ة: رحالته العلمياملبحث اخلامس

  ٢٨  ..............................................................  : شيوخهاملبحث السادس

  ٣١  ...............................................................  : تالميذهاملبحث السابع

  ٣٢  ........................................: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليهثامناملبحث ال

  ٣٥  .................................................  : عقيدته ومذهبه الفقهياملبحث التاسع

  ٤٠  ...............................................................  : مؤلّفاتهاملبحث العاشر

  ٤٤  ...........................................................  : وفاتهاملبحث احلادي عشر
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ين حيى بن شرف النووي الشافعي اإليضاح: دراسة مؤّلف منت الفصل الثاين ، اإلمام الر

  .....................................................................................  ٤٥  

  ٤٦  .............................................  : امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيتهاملبحث األول

  ٤٧  ..................................................................  : مولدهاملبحث الثاين

  ٤٧  ..........................................................ية: نشأته العلماملبحث الثالث

  ٤٨  .................................................................  : صفاتهاملبحث الرابع

  ٤٩  ........................................................  : رحالته العلمّيةاملبحث اخلامس

  ٥٠  ..............................................................  : شيوخهاملبحث السادس

  ٥١  ...............................................................  : تالميذهاملبحث السابع

  ٥٢  ........................................: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليهاملبحث الثامن

  ٥٤  .................................................  : عقيدته ومذهبه الفقهياملبحث التاسع

  ٥٦  ...............................................................  : مؤلفاتهاملبحث العاشر

  ٥٨  ...........................................................  : وفاتهاملبحث احلادي عشر

  ٥٩  ..........................  والعمرة اإليضاح يف مناسك احلجّ : دراسة كتاب الفصل الثالث

  ٦٠  ......................................................  : بيان أمهّية الكتاباملبحث األّول
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  ٦١  .................................................  : منهج املؤّلف يف الكتاباملبحث الثاين

  ٦٣  .................................................  : عناية علماء املذهب بهاملبحث الثالث

  ٦٤  ........................................................  : شروحه وحواشيهرابعاملبحث ال

  ٦٦  ............................................................  : دراسة الشرحالفصل الرابع

  ٦٧  ....................................................  : حتقيق عنوان الكتاباملبحث األول

  ٦٧  ...................................................  : توثيق نسبته إىل مؤلفهاملبحث الثاين

  ٦٧  .......................................................  : موضوع الكتاباملبحث الثالث

  ٦٨  .........................................................  : منهج مؤلفه فيهاملبحث الرابع

  ٧٠  ...............................................................  : مواردهاملبحث اخلامس

  ٨٠  ...........................................  : دراسة النسخ اخلطية للكتابالفصل اخلامس

  ٨١  ............................................  : وصف النسخ اخلطية للكتاباملبحث األول

  ٨٣  ..........................................  : مناذج من النسخ اخلطية للكتاباملبحث الثاين

  ٩١  ............................................................  : النّص احملّقق:القسم الثاين

  ٩٣  .............................................  قوله: [ َفَمْن أَرَاَد االْسِتَخاَرَة، ُيَصلِّي رَْكَعتَـْنيِ ]

  ٩٦  ..............................................................  قوله: [ ِمْن َغْريِ اْلَفرِيَضِة ]
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  ١٠٠  ...................  ] قوله: [ َوُيْسَتَحبُّ َأْن يـَْقرَأَ ِيف َهِذِه الصََّالِة بـَْعَد اْلَفاِحتَِة ِيف الرُّْكَعِة اُألْوَىل 

  ١٠١  ................................  َما يـَْنَشرُِح إِلَْيِه َصْدرُُه ]قوله: [ ُمثَّ لَِيْمِض بـَْعَد االْسِتَخاَرِة لِ 

  ١٠٧  ..........................  قوله: [ َوِإْن َمنَـَعُه ِمْن َحجِّ التََّطوُِّع، ملَْ َجيُْز َلُه اِإلْحرَاُم بَِغْريِ ِإْذنِِه ]

  ١١٠  .........................................................  قوله: [ َواَحلجُّ َعَلى التـَّرَاِخي ]

َُْمرَُها ِبَذْبِح َشاٍة ]   ١١٢  ..................................  قوله: [ َوَحْيُث قـُْلَنا ُحيَلُِّلَها، َفَمْعَناه: 

  ١١٣  .......  ] ِمَن اَألَجاِنِب، َال ِمَن اَألْصِدقَاِء َواألَقَاِرب قوله: [ َواْسَتَحبَّ بـَْعُض اْلُعَلَماِء َأْن َيُكونَ 

  ١٢١  .........  ] َد َأْهِلِه أَْفَضَل ِمْن رِْكَعتَـْنيِ َما َخلََّف أَحٌد ِعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص: قوله: [ َفِفي اَحلِديِث َعْن الَنِيبِّ 

  ١٢٤  ..........................  ] ِمْن ُجُلوِسِه، قَاَل َما َرَويـَْنا ِمْن َحَديِث أَِنس قوله: [ فَإَذا نـََهضَ 

  ١٢٥  .....................................................  قوله: [ َوال يـَرَْكُب بُِنيَّاِت الطَّرِْيِق ]

ِه الرَّْحَل؛ ِلَما َرَويـَْناُه َعْن أَنسٍ    ١٢٦  ..................  ] قوله: [ َوُيْسَتَحبُّ َأْن ُيَسبَِّح ِيف َحاِل َحطِّ

َِْخُري َهِذِه النِّيَّةِ    ١٢٨  .........................  َما َداَم ِمْن َوْقِت اُألْوَىل َزَماٌن َيَسُعَها ] قوله: [ َوَلُه 

  ١٣١  .........................................................  قوله: [ [َغَري]ِجَهِة َمْقِصِدِه ]

  ١٣١  .......................................  قوله: [ وُيْشتَـَرُط أَْن يـَرَْكَع، َوَيْسُجَد َعَلى اَألْرِض ]

رَ  لصََّالِة َال َغيـْ ِ   ١٣٢  .................................................  ] قوله: [ َعْنَد اِإلْحرَاِم 

َر َسائَِرٍة ]   ١٣٢  .......................................................  قوله: [ َوِهَي َواِقَفٌة َغيـْ

  ١٣٣  .................................................................  ] قوله: [ َوِيف الزَّْوَرقِ 

  ١٣٣  ..............................................................  ْرُجوَحِة ]قوله: [ َوِيف األُ 
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ابَة َهِة َعَلى ُعْرِف الدَّ   ١٣٤  ........................................  ] قوله: [ ملَْ يـَْلَزْمُه َوْضُع اجلَبـْ

  ١٣٥  .............................................................  قوله: [ فـََلو بـََلَغ الـَمْنزَِل ]

ُب اْسِتْعَمالُُه، ملَْ تـَْلَزْمُه ِإَعادُة الصََّالة لتـََّيمُِّم ِلَعَدِم اْلَماِء الَِّذي جيَِ ِ   ١٣٥  .........  ] قوله: [ ِإَذا َصلَّى 

لـَماِء، أَو التـُّرَابِ قوله ِ   ١٣٧  ........................................  ] : [ َوَلزَِمه ِإَعاَدُة الصَّالَة 

  ١٣٨  ..................................................  قوله: [ َو[ِقيَل]: َيْكِفي َساتُِر اْلَعْورَة ]

ََْمَن َعَلى نـَْفِسها ِبَزْوٍج، َأْو َحمَْرٍم، َأْو ثِقاٍت ]قوله: [ فَ  ُب َعَلى الـَمْرأَِة َحىتَّ    ١٤١  ............  َال جيَِ

حلَْجِّ َعْنُه ِمْن أَوْ  ِ ْد الـَماَل َوَوَجَد َمْن يـَتَـبَـرَُّع  ِث، َلزَِمُه قوله: [ فَِإْن ملَْ جيَِ َ َالِده، َوَأْوَالِد َأوَالِدِه الذُّكُّوِر َواِإل
  ١٤٢  ..........................................................................  اْسِتِنابـَُتُه ]

َقاُت ِمْن تـََوجََّه ِمَن اْلَمِديـَْنِة اْلُمنَـوََّرِة، َوُهَو] ِمن الـَمدِ  َفِة [ِميـْ يَنِة َعَلى َحنِْو ِستَِّة أَْمَياٍل ]قوله: [ ُذو احلَُليـْ
  ...................................................................................  ١٤٣  

ِِْسَكاِن الرَّاِء ]   ١٤٥  ..........................................................  قوله: [ قـَْرٌن 

  ١٤٧  .....................................   َعَشَرِة َمَواِضَع ]قوله: [ وُيْسَتَحبُّ لِْلَحاجِّ الُغْسُل ِيف 

  ١٥١  ................................................  قوله: [ َولِْلُوُقوِف بِـُمْزَدلَِفَة بـَْعَد الصُّْبِح ]

ا ا   ١٥٣  ..........................................  لرَُّجُل َوالـَمْرأَُة ]قوله: [ َوَيْسَتِوي ِيف اْسِتْحَباِ

  ١٥٤  ..................................................................  قوله: [ واحلَاِئُض ]

  ١٥٤  ........................  ْتِف اِإلْبِط ]قوله: [ ُيْسَتَحبُّ َأْن َيْسَتْكِمَل التـََّنظَُّف ِحبَْلِق الَعانَِة، َونَـ 

َها، أَْغنَـْتُه َعْن رَْكَعَيتْ اِإلْحرِاِم ]   ١٦٤  .....................  قوله: [ فَِإْن َأحَرَم ِيف َوْقِت َفرِيَضٍة َفَصالَّ

  ١٦٥  .................[ فَِإْن َكاَن اِإلْحرَاُم ِيف َوْقِت َكرَاَهِة الصََّالِة، ملَْ ُيَصلِِّهَما َعَلى اَألَصحِّ ] قوله:
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  ١٦٥  .................................  بـَْعَد التـَّْلِبيَِّة ]ملسو هيلع هللا ىلص َوُيْسَتَحبُّ َأْن ُيَصلَِّي َعَلى النَِّيبِّ قوله: [ 

  ١٦٦  .................................................  قوله: [ َوُيْسَتَحبُّ اِإلْكثَاُر ِمَن التَّلِبَيِة ]

(ِبَعَرفَات)؛ ِألَنـََّها ملسو هيلع هللا ىلص َمْسِجِد إِبـْرَاِهيَم قوله: [ وُتْسَتَحُب ِيف الـَمْسِجِد اْحلَرَاِم، وَمْسِجِد اخلَْيِف ِمبَِىن، وَ 
  ١٦٧  .....................................................................  َمَواِضُع ُنُسٍك ]

للَّْفِظ، َنصَّ َعَلْيِه الشَّاِفِعيُّ َوَأْصَحابُُه ] قوله: [   ١٧٧  .................  فِإْن ُسلَِّم َعَليه، َردَّ السََّالَم 

ْلَعَربِيَِّة، يـَُليبِّ بِِلَسانِِه ]   ١٧٨  .....................................  قوله: [ َوَمْن َال ُحيِْسُن التـَّْلِبَيَة 

  ١٧٩  ....................................................  : [ َواَألَصحُّ: َحتْرُِمي الـَمَداِس ]()قوله

  ١٨٢  .....................................................................  قوله: [ التِّكََّة ]

  ١٨٢  ............................................................  قوله: [ َوِإْن َستَـَر اْخلُنـَْثى ]

  ١٨٣  ..................................................................  ] ه: [ َوالَياِمسِنيقول

نَـْوَفِر]   ١٨٣  .................................................................. قوله: [ [َواللَّيـْ

  ١٨٤  ..................................................................] قوله: [ َوالبَـنَـْفَسجِ 

  ١٨٥  ..................................................................  ] قوله: [ َوالنـَّْرِجسِ 

  ١٨٥  ...................................................................  قوله: [ َواِخلْريِيِّ ]

  ١٨٦  ..................................................................  ] قوله: [ َوالنِّْسرِينِ 

  ١٨٦  ................................................................  ] قوله: [ َوالـَمْرَزْجنُوشِ 

، َوُهَو الضَّْيُمرَانُ    ١٨٨  .............................................  ] قوله: [ َوالرَّْحيَاِن اْلَفارِِسيِّ
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  ١٩٠  ...................................................................  قوله: [ َوالنَّاَرْنِج ]

زِْيرِ  َ   ١٩٠  ....................................................................  ] قوله: [ اَأل

  ١٩٠  .....................................................................  ] قوله: [َواحلِنَّاءِ 

رَِج ]   ١٩١  ....................................................................  قوله: [َوالشَّيـْ

  ١٩١  ................................................................. قوله: [ الـَمْنُشوِش ]

  ١٩٢  .............................................................  ] قوله: [ قَاُروَرٍة ُمَصمََّمةِ 

  ١٩٥  ....................................................  ] قوله: [ َدْهُن َشْعِر الرَّْأِس َواللِّْحَيةِ 

ُبُت ِبرَأْ  -قوله: [ َوَلْو َدَهَن األَقْـرَُع [رَْأَسُه،  َذا الُدْهنِ َوُهَو الَِّذي َال يـَنـْ ََْس ]()]- ()ِسِه َشْعٌر  ، َفالَ 
  ...................................................................................  ١٩٦  

ََْس ]   ١٩٧  ...........................................  قوله: [ وََكَذا َلْو َدَهَن اَألْمَرُد َذقْـَنُه، َفالَ 

  ١٩٩  ..................................  فَِإْن َحَلَق َحَالٌل، َأْو ُحمْرٌِم َشْعَر ُحمْرٍِم آَخَر، أَِمثَ ] قوله: [

ِِْذنِِه، فَالِفْديَُة َعَلى الـَمْحُلوِق ]   ١٩٩  ................................  قوله: [ فِإْن [َكاَن] َحَلَق 

ئِماً، َأْو ُمْكَرهاً، أَْو ُمْغًمى َعَلْيِه، أَْو َسَكَت  - قوله: [ َوِإْن َحَلَق ِبَغْريِ ِإْذنِِه  َ َْن َكاَن  فَاَألصحُّ َأنَّ  - ِ
  ٢٠٠  .................................................................  الِفْديََة َعَلى اْحلَاِلِق ]

ِِْخرَاِجَها َعَلى األَ  ، َلْو اْمتَـَنَع احلَاِلُق ِمْن ِإْخرَاِجَها، فَِلْلَمْحُلوِق ُمطَالَبَـَتُه  َصّح ]قوله: [ فـََعَلى اَألَصحِّ
  ...................................................................................  ٢٠٢  

ِسياً، َفَال َشْيَء َعَلْيهِ  َ َشَر  َ   ٢٠٤  ...................................  ] ِبَال ِخَالفِ  قوله: [ َوِإْن 

، أَْو ِيف َأْصِلِه َوْحِشيٍّ َمْأُكوٍل، أَْو ِيف َأْصِلِه َمْأُكوٍل ]   ٢٠٥  ........  قوله: [ ُكلِّ َحيَـَواٍن بـَّرِيٍّ َوْحِشيٍّ
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َِّ تـََعاَىل، َوالِقْيَمُة لِْلَماِلكِ    ٢٠٩  ..................................  ] قوله: [ (َلزَِمُه) اجلَزَاُء؛ ِحلَقِّ ا

َة ]   ٢١١  ..............................................  قوله: [ فـَيَـْغَتِسُل بِِنيَِّة ُغْسِل ُدُخوِل َمكَّ

َة ِمْن ثَِنيَّةَ  َْعَلى َمكََّة، َوِإَذا َخرََج  -بَِفْتِح الَكاِف َوالـَمدِّ  -َكَداِء    قوله: [ السُّنَُّة َأْن َيْدُخَل َمكَّ ِ َوِهَي 
َِْسَفِل َمكََّة ] - ْنِوْيَن ِبَضمِّ الَكاِف َوالَقْصِر َوالتـَّ  - رَاِجعاً ِإَىل بـََلِدِه، َخرََج ِمْن ثَِنيََّة ُكًدى    ٢١٢  .  َوِهَي 

َها َمْن ملَْ َتُكْن ِيف َطرِيِقِه ]   ٢١٥  ............................................  قوله: [ َويـَْعِدُل إِلَيـْ

  ٢١٦  ........................................  َذا ِقيَل: اَألْوَىل َأْن َيُكوَن َحاِفياً ]قوله: [ َوَعَلى هَ 

  ٢١٧  ............................................................  قوله: [ َأَصحُُّهَما: نـََهارَاً ]

  ٢١٧  ...............................  َعَلى البَـْيِت َأْن يـَْرَفَع َيَدْيِه ] قوله: [ ُيْسَتَحبُّ ِإَذا َوَقَع َبَصرُهُ 

  ٢١٨  ..........................  قوله: [ فـََقْد َجاَء أَنَُّه ُيْسَتَجاُب ُدَعاُء الـُمْسِلِم ِعْنَد ُرْؤيَِة الَكْعَبِة ]

ظََّمُه ِمـمَّْن قوله: [ َويـَُقوُل: اللَُّهمَّ زِْد َهَذا البَـْيَت َتْشرِيفاً َوتـَْعِظيماً َوَتْكرِمياً َوَمَهابًَة، َوزِْد َمْن َشرََّفُه َوعَ 
ُه َواْعَتَمرَه َتْشرِيفاً َوَتْكرِمياً َوتـَْعِظيماً َوِبرَّاً ]   ٢١٩  ............................................  َحجَّ

لسََّالمِ  ِ   ٢٢٦  ..............  ] قوله: [ َوُيِضيُف إِلَيِه: اللَُّهمَّ أَْنَت السَّالُم، َوِمْنَك السََّالُم، َحيَِّنا رَبـََّنا 

  ٢٢٧  .............................................................  ] قوله: [ ِعْنَد َرْأِس الرَّْدمِ 

ِب َبِين َشْيبَة ُمْسَتَحبٌّ ِلُكلِّ قَاِدٍم ] َ   ٢٢٨  ...............................  قوله: [ َوالدُُّخوُل ِمْن 

  ٢٣٢  ................................  ُة الـَمْسِجِد احلَرَاِم ]قوله: [ َويـَْبَدأُ ِبَطَواِف الُقُدوِم، َوُهَو حتَِيّ 

َها، َوَعْن َطَواِف اْلُقُدوِم، َكَما ُجتْزِىُء الَفرِيَضُة َعْن حتَِيَّ  ِة قوله: [ ِإَذا طَاَف َعْن اْلُعْمرَِة، َأْجزَأَُه َعنـْ
  ٢٣٩  ........................................................................  َمْسِجِد ].ـلا

  ٢٤٠  .......................................................  قوله: [ َوُيَسمَّى الرُّْكَن اَألْسَوَد ]
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  ٢٤٤  ....................  ] قوله: [ َواْرتَِفاُع اَحلَجِر اَألْسَوِد ِمَن اَألْرِض َثالَثَُة أَْذرٍُع ِإالَّ َسْبَع َأَصاِبعَ 

  ٢٤٥  ...............................  ] ] َأْن ُيَسمَّى الطََّواَف َشْوطاً قوله: [ وََكرَِه الشَّاِفِعيُّ [

ُر اْلَعْوَرِة َوالطََّهاَرُة ]   ٢٤٥  ........................................................  قوله: [ َستـْ

يِعِه ] َع اْلَمْسِجُد، اتََّسَع الـَمطَاُف، فـََيِصحُّ الطََّواُف ِيف مجَِ   ٢٦٩  ...................  قوله: [ َوَلْو ُوسِّ

َتِدىَء ِمَن    ٢٧٠  ...............................................  احلََْجِر اَألْسَوِد ]قوله: [ أَْن يـَبـْ

ُر ]   ٢٧١  .................................................  قوله: [ قـَُباَلَة احلََْجِر اَألْسَوِد، َال َغيـْ

ريخ َمكةَ َتابِِه يف قوله: [ قَاَل أبو الَوليِد األْزَرقيُّ يف كِ  ِيف السََّماِء ِستََّة َعشَر  : ُطوُل الَشاَذْرَوانِ َ

  ٢٧٣  ...............................................................  ُأْصبـَُعاً، وَعْرُضُه ِذَراٌع ]

ُب الطََّواُف َخارَِج َمجيِعِه؛  قوله: [ َوَلْو ُسلَِّم َأنَّ بـَْعَض اِحلْجِر لَْيَس ِمَن البَـْيِت، َال يـَْلَزمُ  ِمْنُه أَنَُّه َال جيَِ
ِب اَحلّج: االْقِتَداُء بِِفْعِل النَِّيبِّ    ٢٧٥  ..................................  ملسو هيلع هللا ىلص ].ِألَنَّ الـُمْعَتَمَد ِيف 

لنِّيَِّة ِبالَ ِخَالٍف]قوله: [ فَِإْن َكاَن الطََّواُف ِيف َغْريِ َحجٍّ َوُعمْ  ِ ُح ِإالَّ    ٢٧٦  .............  رٍَة، َفالَ َيصِّ

  ٢٧٧  ...................................................  قوله: [ فـََلْو َصَرَفُه، ملَْ َيِصحُّ َطَوافُُه ]

]َواُف لِْلَمْحُموِل ِبَشْرِطهِ َكاَن الطَّاِئُف َحَالًال، أَْو ُحمْرِماً َقْد طَاَف َعْن نـَْفِسِه، ُحِسَب الطَّ قوله: [ فَِإْن  
  ...................................................................................  ٢٧٧  

ُهَما ]   ٢٧٩  ..................................................................  قوله: [ أَْو َعنـْ

رُهُ    ٢٨١  .......................  ] قوله: [ َوَسَواٌء ِيف الصَِّيبِّ َمحََلُه َولِيُُّه الذِّي َأْحَرَم َعْنُه، َأْو َمحََلُه َغيـْ

  ٢٨٢  ...........................................................  َيطُوَف َماِشياً ] قوله: [ َأنْ 

  ٢٨٣  ...................  قوله: [ َوَلْو طَاَف رَاِكباً ِبَال ُعْذٍر، َجاَز أَْيضاً. قَاَل َأْصَحابـَُنا: َوَال يُْكَرُه ]
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َها َعْوَرٌة ]الـَمْرأَُة؛ ِألَنَّ َمْوِضَع االضْ  قوله: [ َوَال َتْضطَِبعُ    ٢٨٩  ............................  ِطَباِع ِمنـْ

َجِر، (اَألْسَوِد) قوله: [ اْستِالَمُ  َهِة َعَلْيِه ]احلَْ ُلُه، َوَوْضُع اْجلَبـْ   ٢٩١  ..........................  ، َوتـَْقِبيـْ

  ٢٩١  ...............................................  ، َوَال يـَُقبُِّلُه ]قوله: [ َيْسَتِلَم الرُّْكَن اْلَيَماِينَّ 

ُلُه ِيف ُكلِّ َطْوَفٍة ] ْجِر اَألْسَوِد َوتـَْقِبيـْ   ٢٩٢  ...........................  قوله: [ َوُيْسَتَحبُّ اْسِتَالُم احلَْ

  ٢٩٣  ..............................  قوله: [ فَِإْن َمنَـَعْتُه َزْمحٌَة ِمَن التـَّْقِبْيِل، اقْـَتَصَر َعَلى االْسِتالَِم ]

  ٢٩٣  .................................................  قوله: [ فَِإْن ملَْ ُميِْكْنُه، َأَشاَر إِلَْيِه بَِيِدِه ]

ْلَفِم ِإىل التـَّْقِبْيِل ] ِ ُر    ٢٩٤  ...................................................  قوله: [ َوَال ُيِشيـْ

َجِر، َوِعْندَ    ٢٩٤  ...  ابِْتَداِء الطََّواِف: ِبْسِم ِهللا َوهللاُ َأْكبَـُر ] قوله: [ ُيْسَتَحبُّ َأْن يـَُقوَل ِعْنَد اسِتَالِم احلَْ

ً ِبَك ]   ٢٩٤  .............................................................  قوله: [ اللَُّهمَّ ِإْميَا

ُروراً قوله: [ اللَُّهمَّ اْجَعلْ  اً َمبـْ   ٢٩٦  .....................................................] ُه َحجَّ

  ٣٠٠  ................................................  ] قوله: [ َوَقْد َجاَء َعْن اَحلَسِن الَبَصرِيِّ 

  ٣٢٦  ............................................  ـَمَقاِم ]َخْلَف ال قوله: [ والسُّنَُّة َأْن ُيَصلِّيَـُهَما

  ٣٢٧  ..................  قوله: [ َوتَـْمَتاُز َهِذِه الصََّالُة َعْن َغْريَِها ِبَشْيٍء َوُهَو: أَنـََّها َتْدُخَلَها النَِّيابَُة ]

  ٣٣٠  ...........................................له: [ فَِإنَّ اَألِجَري ُيَصلِّيِهَما َعِن اْلُمْسَتْأِجِر ]قو 

  ٣٣١  ..........................................................  ] قوله: [ َلِكْن تـََرَك األَْفَضلَ 

ُهَما بـَْعَد اْلَفاِحتَةِ يـَْقرَأَ ِيف الرَّْكَعِة اُألوَىل  قوله: [ َوُيْسَتَحبُّ َأنْ    ٣٣٢  ...........................  ]  ِمنـْ

  ٣٣٢  .........................................................  قوله: [ َوُيِسرُّ ِإْن َكاَن نـََهاراً ]
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ُهَما ا قـُْلَنا إنـَُّهَما ُسنٌَّة،قوله: [ َوِإذَ    ٣٣٢  ..................  ] َفَصلَّى َفرِْيَضًة بـَْعَد الطََّواِف، َأْجزَأَُه َعنـْ

َعَدُه اِإلَمامُ    ٣٣٣  ............................................................  ] قوله: [ َواْستَـبـْ

  ٣٣٥  ..................................................  ] : [ ِإَذا فـَرََغ ِمْن رَْكَعَيت الطََّوافِ ()قوله

  ٣٣٧  ...........................................  ] اْحلَاِويقوله: [ وذََكَر الـَماَوْرِديُّ ِيف ِكَتابِِه 

  ٣٣٨  ...........................................................  فـََيْصَعُد َقْدَر قَاَمٍة ]قوله: [ 

  ٣٣٨  ................................  ] : اللَُّهمَّ ِإنََّك قـُْلَت، َوقـَْوُلَك اَحلقُّ َأْن يـَُقولَ  قوله: [َوَحُسنَ 

  ٣٣٩  ..........................................  ] يـَُتَصوَُّر ُوُقوُعُه بـَْعَد َطَواِف الَوَداعِ  قوله: [ َوالَ 

  ٣٤٢  ...............................................  قوله: [ اَألْفَضُل: َأْن َال يـَرَْكَب ِيف َسْعِيِه ]

  ٣٤٣  ............................................  ] ْيُخ أَبُو َعْمرو ْبُن الصَّالحِ قوله: [ قَاَل الشَّ 

َُْمُر الـُمَتَمتِِّعنيَ    ٣٤٤  .......................................  قـَْبَل اخلُُروِج ]. َأْن َيطُوُفوا قوله: [ َو

  ٣٤٥  ..................................................  َهَذا الطَّواُف ُمْسَتَحبٌّ َهلُم ]قوله: [ وَ 

  ٣٤٩  ...........  ] قوله: [ ُمثَّ ِإنَّ اْجلُْمُهوَر ِمْن َأْصَحابَِنا َأْطَلُقوا اْلَقْوَل بَِتْأِخْريِ الصَّالَتـَْنيِ ِإىل الـُمْزَدلَِفةِ 

  ٣٥٠  ........................قوله: [ َوَهَذا الـَمِبْيُت ُنُسٌك. َوَهْل ُهَو َواِجٌب َأْو ُسنٌَّة؟ ِفْيِه َقوَالِن ]

َُْخُذهُ    ٣٥٠  ....................................................  بـَْعَد الصُّْبِح ] قوله: [ َوِقيَل: 

  ٣٥٢  .....................................................  ِمَن اْلَمْسِجِد ] قوله: [ َلِكْن ُيْكرَهُ 

  ٣٥٣  .................................................................  ] قوله: [ َوِمَن اَحلشِّ 

  ٣٥٣  .......................................................  قوله: [ َوِمَن اْلَمَواِضِع النَِّجَسِة ]
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  ٣٥٤  .........................................................  ] قوله: [ ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

  ٣٥٨  .................................  ُة يـَْوَم النَّْحِر، َفِهَي أَْربـََعٌة ]قوله: [ َوأَمَّا اَألْعَماُل الـَمْشُروعَ 

َقى الرَّْمُي ِإىل ُغُروِب الشَّْمسِ    ٣٥٨  .............................................  ] قوله: [ َويـَبـْ

  ٣٦٠  ........................................  َواُف، َفالَ آِخَر ِلَوْقِتِهَما ]قوله: [ وأمَّا احلَْلُق والطَّ 

  ٣٦٢  .....................................................  ] قوله: [ َحىتَّ يـَُرى بـََياُض (ِإْبِطِه)

  ٣٦٤  ......................................................  ] َمْن يـَْرِمي َعْنهُ  (قوله: [ َيْسَتِنْيبُ 

  ٣٦٤  ........................  ] ُهَنا: أَْن َيْضِرَب َصْفَحَة َسَناِمَها الُيْمَىن ِحبَِدْيَدةٍ  قوله: [ َواْلُمرَاُد بِهِ 

  ٣٦٥  ...........  ] ْلُمْهِدي، َوَال ِألََحٍد ِمْن رِفْـَقِتِه اَألْغِنَياِء، َوَال الُفَقرَاِء اَألْكُل ِمْنهُ قوله: [ َوَال َجيُْوُز لِ 

  ٣٦٧  ..............................................................  ] قوله: [ َواْحلَْلُق أَْفَضلُ 

  ٣٦٧  .............................  ] قوله: [ َوَمْن َال َشْعَر َعَلى َرأِسِه، لَْيَس َعَلْيِه َحْلٌق، َوَال ِفْديةٌ 

قِّ اَألْميَنِ  ِم َرْأِسِه، فـََيْحِلُق ِمْنُه الشِّ َتِدىُء احلَاِلُق بِـُمَقدَّ   ٣٦٨  ..........................  ] قوله: [ َويـَبـْ

لنَِّساِء] ِ ْحرَاِم ِإالَّ اْالْسِتْمَتاَع  ْإلِ ِ ْيُع اْلُمَحرََّماِت  لتََّحلُِّل اَألوَِّل مجَِ ِ   ٣٧٠  ..............  قوله: [ َوحيَِلُّ 

  ٣٧٠  .......................  ] بُّ َأْن َتُكوَن َصَالُة الظُّْهِر ِمبَِىن بـَْعَد َطواِف اِإلفَاَضةِ قوله: [ ُيْسَتحَ 

  ٣٧١  ..........................................................  ] قوله: [ أَْهُل ِسَقايَِة الَعبَّاسِ 

َا تـَْرُك الـَمِبْيِت ]قوله: [ َوَلْو  ِ ، فَِلْلُمَقيِِّم ِبَشْأ   ٣٧٣  ........................  ُأْحِدَثْت ِسَقايٌَة لِْلَحاجِّ

  ٣٧٤  .................................................................  قوله: [ ُرَعاُء اِإلِبِل ]

  ٣٧٤  .................................  ُقُط َرْمُي اْلَيوِم الثَّاِلِث َعمَّْن نـََفَر النـَّْفَر اَألوََّل ]قوله: [ َيسْ 



 

      ٧٩٨ 
 

[ َ ُة أَْفَضُل اَألْرِض ِعْنَد   ٣٧٥  ....................................................  قوله: [ َمكَّ

  ٤٠٣  ........................  : [ َوَيْسَتْكِثَر ِمَن االْعِتَماِر، َوِمَن الطََّواِف ِيف الـَمْسِجِد احلَـرَاِم ]قوله

يِعَها ()قوله: [ والصََّالُة ِفيهِ  َها يف َغْريِِه ِمَن اَألْرِض مجَِ   ٤٢٨  ...........................  ] أَْفَضُل ِمنـْ

  ٤٦١  ............................ ] قوله: [ َوقَاَل َصاِحُب اْحلَاِوي ِمْن َأْصَحابَِنا: الطََّواُف أَْفَضلُ 

  ٤٧٠  ..................................................  قوله: [ فَإَذا َدَخَل ِمِن اْلَباِب َمَشى ]

  ٤٧٠  ...................................................  الَكْعَبَة ]ملسو هيلع هللا ىلص قوله: [َدَخَل َرُسوُل ِهللا 

  ٤٧١  ......................................  ] قوله: [ ابـَْتدََع ِمْن َقرِْيٍب بـَْعُض اْلَفَجرَِة اْلُمْحَتاِلنيَ 

  ٤٧٣  ........  ] َماُء َزْمَزَم ِلَما ُشِرَب َله  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  قوله: [ َرَويـَْنا َعْن َجاِبٍر 

َرُة الـَمَواِضِع ال   ٤٨٢  .......................  ] لَفْضِل ِيف َمكََّة َواحلََرمِ  َمْشُهورَةِ ـقوله: [ ُيْسَتَحبُّ ِزَ

: ُمثَّ اْشتَـرَاُه ُمَعاِويَةُ    ٤٩٨  ................................................  ] قوله: [ قَاَل اَألْزَرِقيُّ

  ٤٩٩  ...............................................................] قوله: [ ِيف َداِر اَألْرَقمِ 

  ٥٠٠  ............................................................  قوله: [ َو ِإالَّ َفُمنَّ اآلَن ]

  ٥٠٠  .............................................................  وقوله: [ قـَْبَل َأْن تـَْنَأى ]

  ٥٠٠  ...........................................................  قوله: [ َوالِعْصَمَة ِيف ِدْيِين ]

  ٥٠١  .................................................................  قوله: [ َفَحدُّ احلَرِِم ]

َرُه ِمَن اْلِبَالِد ] : ِيف قوله: [ اخلَاِمَسُة َو(اْلِعْشُروَن)   ٥٠٨  ..........  اَألْحَكاِم الَِّيت ُخيَاِلُف اْحلََرُم ِفيَها َغيـْ

  ٥١٤  ....................................................  قوله: [ َال حتَِلُّ لَُقطَُتُه ِإالَّ ِلُمْنِشٍد ]
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  ٥١٤  .............................................  ] قوله: [ َوُيْكرَُه ِإْدَخاُل َذِلَك ِمْن اِحللِّ إِلَْيهِ 

  ٥١٥  .................................  َعَلى الـُمَتَمتِِّع، َواْلَقارِِن ِإَذا َكاَن ِمْن أَْهِلِه ] قوله: [ َال َدمَ 

َفاِء اْلِقَصاِص ِيف اْحلََرِم ]   ٥٢٠  .....................  قوله: [ اْختَـَلَف اْلُعَلَماُء ِيف ِإَقاَمِة اْحلُُدْوِد َواْسِتيـْ

  ٥٢٥  .........................  ِنَيْت َمخَْس َمرَّاٍت ]بُ  -زَاَدَها هللاُ َشَرفاً  - قوله: [ َواْعَلْم أنَّ اْلَكْعبَة 

َها قـَُرْيٌش بـَْعَدهُ    ٥٣٣  ...................  اْبُن َمخٍْس َوِعْشرِْيَن َسَنًة ]ملسو هيلع هللا ىلص ، َوَرُسوُل ِهللا قوله: [ ُمثَّ بـَنَـتـْ

  ٥٣٤  ....................................................  قوله: [ َوِقْيَل: اْبُن َمخٍْس َوَثالَِثَني ]

  ٥٣٥  ............................................................] اْلَمْهِديُّ  قوله: [ َوزَاَد ِفيهِ 

  ٥٣٩  ..........................  ] ْسِجدُ مَ ـِجَد اْحلََراَم يُْطَلُق َويـُرَاُد بِه َهَذا القوله: [ َواْعَلْم َأنَّ اْلَمسْ 

  ٥٤٢  ...................................................  قوله: [ اْعَلْم أنَّ َهلَا ِستََّة َعَشَر اْمسَاً ]

َيْت ِبَذِلَك ِألَْمِنَها ]قوله: [ َوصَ    ٥٥٣  ..................................  َالِح ]، إىل قوله: [ ُسـمِّ

  ٥٥٤  ...........................................................  قوله: [ َويـَُقاُل َهلَا: ُكوَثى ]

َماِم ِيف آِخَر] قوله: [ َوَلْو َوقـَُفوا َخْلفَ    ٥٥٦  ....................................  ] اْلَمْسِجدِ  [اْإلِ

َفرِداً ِعْنَد َطَرِف رُْكٍن ِمْن أَرَْكاِن الَكْعَبةِ    ٥٦٠  ..............................  ] قوله: [ َوَلْو صلَّى ُمنـْ

َها أَْيضاً]قو  يَِّئاُت ِفيـْ   ٥٦٢  ...............  له: [ َوَقْد َذَهَب َمجَاَعٌة ِمَن الُعَلَماِء ِإىل أَنَُّه تـََتَضاَعُف السِّ

  ٥٦٩  ........................................  َأوََّل َمْن َكَسا اْلَكْعَبَة ] قوله: [ وََكاَن تـُبََّع اِحلْمَريِيُّ 

  ٥٧١  ..............................................................  ] قوله: [ أُرَِي ِيف اْلَمَنامِ 

  ٥٧١  ...................................................................  ] قوله: [ اْلَوَصاِئل
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  ٥٧٢  ....................................................  َكَسا اْلَكْعَبَة ]ملسو هيلع هللا ىلص النَِّيبَّ قوله: [ َأنَّ 

  ٥٧٢  ..........................................................  قوله: [ ُمثَّ َكَساَها أَبُو َبْكٍر ]

  ٥٧٢  .....................................................................  ] قوله: [ َوُعَمرُ 

  ٥٧٤  ................................................................... قوله: [ َوُعْثَماُن ]

  ٥٧٥  ........................................] قوله: [ َوِإنَّ ُعَمَر َكاَن َيْكُسوَها ِمْن بـَْيِت اْلَمالِ 

  ٥٧٥  ....................................................  َيْكُسوَها ] وله: [ ُمثَّ َكاَن الـَمـْأُمونُ ق

لذََّهبِ  ِ   ٥٧٩  ....................................................  ] قوله: [ ِيف تـَْزِيْنيِ الَكْعَبِة 

ْخلُلوِق َوالـمَ  ِ   ٥٨٩  ...........................................................  ] ـْجَمرِ قوله: [

  ٥٩٠  ..........................................  ] َأْمسَاءً ملسو هيلع هللا ىلص قوله: [ اْعَلْم أنَّ ِلَمِديَنِة َرُسوِل ِهللا 

  ٦٠٢  .....................................................  قوله: [ َويـَُزوُر اْلُقُبوَر الظَّاِهَرِة ِفْيِه ]

ْلَمِديَنةِ  ِ َِْيتَ َساِئَر اْلَمَساِجِد    ٦٠٣  ....................................  ] قوله: [ وُيْسَتَحبُّ َأْن 

رٍ  َ   ٦٢٣  .............................................................  ] قوله: [ َوِهَي َسْبُع آ

ْلَقْربِ. قوله: [ َكرَِه َماِلٍك [ ِ ] َألْهِل الـَمِديـَْنِة ُكلََّما َدَخَل َأَحُدُهم اْلَمْسِجَد َوَخرََج، اْلُوُقوَف 

ءِ    ٦٣١  ............................................................  ] قَاَل: َوِإنـََّما َذِلَك لِْلُغَرَ

  ٦٣٢  ........................] اْلَمِديـَْنُة َحَرٌم َما بـَْنيَ َعْريٍ ِإىل ثـَْوٍر  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص قوله: [ َعِن النـََّيبِّ 

ْلُمَحاَفظَِة َعَلى الصََّالِة ِفيَما َكانَ  ِ َبِغي َأْن تـَْعَتِين  َِّ يف َعْهِد  قوله: [ فـَيَـنـْ   ٦٤٤  ..........  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل ا
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 ،دٍ احِ وَ   َعامٍ بـْرَاِهيَم ِيف زَاَر َأِيب إِ قَاَل: "َمْن زَاَرِين وَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولَ  نَّ َمْن َزَعَم أَ  ةِ امَّ ِمَن العَ  قوله: [
ِطلٌ  َ   ٦٤٧  ........................................................  ] َضِمْنُت َلُه اْجلَنَّة" َوَهَذا 

  ٦٤٨  ................................  ] زَِمُه َدُم َشاٍة َفَصاِعداً ، لَ قوله: [ َفَمْن تـََرَك َواِجباً ِمْن َهِذه

  ٦٤٩  ............................  قوله: [ َفَمن فَاَته الُوُقوُف، لزمُه َدٌم، َكَدِم التََّمتُِّع ِيف َأْحَكاِمِه ]

  ٦٥٠  ............................................................  ] َوِيف الضَّْبِع َكْبشٌ قوله: [ 

  ٦٥٢  .................................................................  ] قوله: [ َوِيف الَغزَالِ 

َة يـَْوَمِئذٍ  قوله: [ َواالْعِتَباُر ِيف اْلِمْثِليِّ    ٦٥٣  .........................................  ] بِِقْيَمِة َمكَّ

َرًة، َضِمنَـَها بِبَـَقَرةٍ    ٦٥٣  ..........................................  ] قوله: [ َفَمْن قـََلَع َشَجرًَة َكِبيـْ

  ٦٥٦  ..................................  ] َال َخيِْبُطَها قوله: [ َوأَمَّا اَألْورَاُق، فـََيُجوُز َأْخُذَها، َلِكنْ 

  ٦٥٧  ...................................................] قوله: [ َوُيْستَـثْـَىن ِمْن الـَمْنِع اِإلْذَخر

]قوله: [ َوَلْو اْحِتْيَج ِإَىل َشْيٍء ِمْن نـََباِت احلَرَ  َواِء، َجاَز َقْطُعُه َعَلى اَألَصحِّ   ٦٥٨  ..............  ِم لِلدَّ

  ٦٥٩  ..........................  ] قوله: [ وَُكلُّ َمْن َلزَِمُه َشاٌة، َجاَز َلُه َذْبُح َبَدنٍَة، َأْو بَقَرٍة َمَكانـََها

َِْخريُُه ِإىل َسَنِة اْلَقَضاِء َعَلى اَألَصحِّ ]   ٦٦٠  ....................  قوله: [ َوأَمَّا َدُم اْلَفَواِت، فـََيِجُب 

  ٦٦١  .................................................  َعَلى اْلَمَساِكْنيِ ] قوله: [ َوتـَْفرِْيُق حلَِْمهِ 

  ٦٦١  .....................................................  ] َذْبُح َدِم اِإلْحَصارِ  قوله: [ (فـََلُه)

  ٦٦٢  ...............................................  ] الَصاِئدِ  قوله: [ َوَأَصحُُّهَما: َأْخُذ َسَلبِ 

  ٦٦٤  .............................................................  قوله: [ َوَحيُْرُم َصْيُد َوجِّ ]
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  ٦٦٦  ..............................................................قوله: [ َأْو لَِبَس أَنـَْواعاً ]

ُهَما قوله: [ َوالَ بـَْنيَ اِإلْحَصارِ    ٦٦٨  ..................  ] َعِن اْلبَـْيِت فـََقْط، أَْو َعِن الـَمْوِقِف، أَْو َعنـْ

  ٦٦٩  .....................................  قوله: [ يُـْمَنُع الصَِّيب اْلُمْحرُِم ِمْن َحمْظُورَاِت اْإلْحرَاِم ]

ُب ِإَعاَدُة السَّْعِي ]   ٦٦٩  .....................................................  قوله: [ َلِكْن جيَِ

  ٦٦٩  ..............................................................  قوله: [ َوَواِجُبُه الصَّْوُم ]

ُعُه ]   ٦٧٠  ...............................................................  قوله: [ َوللسَّْيِد َمنـْ

ُلهُ    ٦٧٠  ...................................  ، َجاَز َلُه ُهَو التََّحلُُّل ].قوله: [ َوِإَذا َجاَز لِلسَّيِِّد َحتِْليـْ

  ٦٧١  ................  ]  مَّ اْغِفْر لِْلَحاجِّ َولِـِمْن اْستَـْغَفَر َلُه اْحلَاجُّ اللَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص قوله: [ قَاَل َرُسوُل هللا 

  ٦٧٦  .......................................  :: وهي على النحو التايلالفهارس الفنية للرسالة

  ٦٧٧  ...........................................................  ت القرآنية:فهرس اآل -١

  ٦٨٦  .........................................................  فهرس األحاديث النبويّة: -٢

ر: -٣   ٦٩٤  ...................................................................  فهرس اآل

  ٦٩٧  ......................................................  فهرس املصطلحات الفقهّية: -٤

  ٦٩٩  ..........................................................  فهرس الكلمات الغريبة: -٥

  ٧٠٦  ............................  فهرس القواعد األصولّية والفقهّية الوارد ذكرها يف الرسالة: -٦

  ٧٠٧  ...........................  فهرس مفردات الـمذهب الشافعي الوارد ذكرها يف الرسالة: -٧
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  ٧٠٩  ......................................................  فهرس األعالم الـمـرتجم هلم: -٨

  ٧١٩  .........................................................  فهرس األماكن والبلدان: -٩

  ٧٢٦  ..........................................................  ثبت املصادر واملراجع - ١٠

  ٧٨٦  .............................................................  فهرس املوضوعات - ١١
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